
PANNONHALMI FÜZETEK 
50 

B O R I Á N E L R É D 

Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita 
történetírás tükrében 

P a n n o n h a l m a , 2004 





PANNONHALMI FÜZETEK 
50 

BORIÁN GELLÉRT ELRÉD 

ZRÍNYI MIKLÓS 
A PÁLOS ÉS A JEZSUITA 

TÖRTÉNETÍRÁS TÜKRÉBEN 

PANNONHALMA, 2004 



A borítón a St. Quentin-i labirintus alaprajza látható, 
amely utánozza Amiens katedrálisának labirintusát. 

© Borián Gellért Elréd 

Felelős kiadó: Dr. Várszegi Asztrik főapát 

Képelőkészítés: xfer grafikai műhely 
Palatia Nyomda, Győr 

ISSN: 1219-4794 
ISBN: 963 9053 65 1 



AJÁNLÁS 

Három-négy évszázados némaság után szólalnak meg ebben a 
könyvben a pálos és a jezsuita történetírók. A megszólalás szakrális cse-
lekedete Zrínyi, az államférfi retorikájában a politikai diskurzus kulcssza-
va. Híres röpirata, Az török áfium ellen való orvosság a megszólalás 
csodájával kezdődik. Croesus királyra kardot emelt a rátörő ellenség, de a 
király néma fia megszólalt: „ne bántsd a királyt!" Zrínyit a felismerés szó-
laltatta meg: „én csaknem mint egy néma (...) felkiáltok!" Elérkezett az 
idő, hogy megvalósítsák, ami Magyarország és az egész kereszténység 
közös érdeke, legyőzzék a „hostis naturalis"-t, kiszorítsák Európa közepé-
ből az Oszmán Birodalmat. Nagyszabású vállalkozás bontakozott ki, 
Csáktornya, Regensburg, Bécs, Velence, Párizs, Róma, Gyulafehérvár és 
Krakkó formálódó szövetségével, hadi sikerekkel, addig példátlanul széles 
körű nemzetközi nyilvánossággal. Londonban 1664 tavaszán Zrínyinek a 
Szent Pál-katedrális mellett árult életrajzában ezt olvashatták: ő az, „akire a 
Gondviselés Európa sorsát bízta". Majd váratlanul a vasvári béke lezárta az 
eredményesen indult háborút, és Zrínyi meghalt. Nagyhatalmi érdekek 
értelmezték az eseményeket, a dokumentumok lakat alá kerültek vagy szét-
szóródtak, és Magyarország történetének ez a nagyjelentőségű fejezete 
feledésbe borult. A török kiűzésének történelmi tettét a Habsburg császár 
sajátította ki, mint a korlátlan uralkodót természetszerűen megillető dicső-
séget. 

A XVII-XVIII. század fordulóján Hevenesi Gábor, a bécsi Pázmáneum 
jezsuita rektora, később tartományfőnök és munkatársai már a bencés 
Mabillon és a németalföldi jezsuita Bolland János korszerű történetírását 
követték. Egységben kívánták látni az egyházi és a világi eseményeket, és 
műveikben áttörték a Habsburg Birodalom szűk határait. Anélkül, hogy 
írásaikat elolvasták volna, a felvilágosult abszolutizmus, a romantikus tör-
ténetírók, a politikai pártok és a felekezeti elfogultságok műveiket szélső-
séges sémákba szorították, majd a hazafiatlanság bélyegét sütötték rájuk 
európai horizontjuk miatt. Kézirataik nyelve, a barokk bonyolult latin kör-
mondatai felett eljárt az idő. Ujabban mégis külön tudomány alakult a 
metaforák, a szimbólumok, a Biblia és az antik világ példázataiba rejtett 
gondolatok megfejtésére. 



Borián Elréd a Zrínyi-kutatás, egyben a magyar tudomány régi adós-
ságát törlesztette. Könyvtári és a kézirattári halhatatlanságukból, hogy 
beszédre szólíthassa az elnémult vagy elnémított szerzetes történetírókat, 
zárak sokaságát kellett megnyitnia. Előítéletek, cenzúrák, elhallgatások, 
kifejezési formák, szimbólumok zárait. Indokoltan hangsúlyozza a szerző -
a korra jellemző szimbólummal élve - , hogy labirintuson kell végigmen-
nie: a XVIII. századi történetírás és a Zrínyi-recepció labirintusán. Aki 
csak egy kicsit is beletekintett a budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjtemé-
nyeibe, és ismeri a fóliók rövidítésekkel, utalásokkal zsúfolt szövegeit, 
kezébe vett egyet is a sok száz oldalas latin nyelvű kötetekből, annak 
fogalma lehet, hogy milyen fáradságos, időt rabló és nagy szakértelmet 
kívánó munka eredményeit foglalja össze ez a könyv. A történetírói 
életművek egymásba kapcsolódó láncolata a XVII. század közepétől a 
XIX. század elejéig ível. Áttekintést kapunk életpályájuk, alkotói közössé-
gük és történetírói módszerük eltérő jellegéről. 

Ezt az „ismeretlen földet" feltáró könyv először Zrínyi Miklós temetési 
beszédét értelmezi. Kéry János pálos szerzetes gyászbeszéde a megújulás, 
az újjászületés szimbólumával jellemzi a bánt: főnix volt, „Európa szíve". 
A téma önmagában is nagy belső feszültséget rejt magában. A korszak 
szellemi áramlata, a barokk az univerzalizmust hangsúlyozza, a szerzők, az 
egyházi rend tagjai érdeklődését mégis magával ragadja a nemzeti történe-
lem meghatározó személyisége, Zrínyi hatalmas tehetsége és nemzeti elhi-
vatottsága. 

Bár Zrínyi Miklósnak a Jézus Társasággal kevés kapcsolata volt, mégis 
a XVIII. századi jezsuiták a Zrínyi-kultusz egyik fontos, ha nem a leg-
fontosabb kialakítói. Gondosan gyűjtötték Zrínyi írásait, az egész család és 
a nagynevű kortársak dokumentumaival együtt. Ilyen például az Elmélke-
dés, a Zrínyi környezetében keletkezett programirat, amely a vasvári békét 
követően a Királyi Magyarország helyzetének pontos diagnózisával együtt 
felvázolja a lehetséges alternatívákat, közöttük a közép-európai konföderá-
ció tervét. 

Borián Gellért Elréd nem kerüli meg az alapvető kérdést: Miért érde-
kelte a jezsuitákat annyira Zrínyi? A jezsuita rend a XVII. században már 
más volt, mint az előző évszázadban. Lukács László kutatásai óta nyilván-
való, hogy a magyarországi jezsuiták el akartak szakadni az osztrák rend-
tartománytól, és számolni kell az erősen patrióta, a magyar történelmet a 
társadalom szélesebb rétegei számára ismertető irányzattal. Ez a könyv 
most tájékoztat Nagyszombat és Kassa ellentétéről, és felhívja a figyelmet 



a francia és a lengyel jezsuiták magyarországi kapcsolataira. Felveti a 
kérdést: vajon Kaprinai István és kassai köre nem volt-e elkötelezve a 
magyar-francia-lengyel szövetségnek? Mária Terézia uralkodása alatt a 
jezsuiták Zrínyi-kultusza a nemesi hősi ideálból vette indítását. Zrínyi 
életműve, európai jelentőségének hordereje miatt a jezsuiták nagy figyel-
met fordítottak rá, tisztelettel írtak róla, még az is, aki Montecuccolinak 
adott igazat. 

A jezsuita történetírókról úgy ad összefoglalást ez a könyv, hogy 
miközben bemutatja az egyes szerzők iskoláit, műveltségét és kapcsolatait, 
remek egyéni portrékat vázol fel. A világ leghíresebb jezsuitái között szá-
mon tartott Palma Ferenc Károly, aki kapcsolatban volt Pray Györggyel, és 
közvetített a nagyszombati és a kassai történetírói iskola között, egyértel-
műen Zrínyit tekintette a XVII. századi Magyarország kiemelkedő poli-
tikusának és követendő példájának. Vitába szállt Montecuccolival, és az 
udvari történetírókkal: Wagnerral és Prioratróval. Hangsúlyozta, hogy az 
elhibázott vasvári békének beláthatatlan káros következményei lettek, és 
rámutatott arra, hogy Montecuccoli nehezen viselte el Zrínyi európai tekin-
télyét. Palma bőségesen használta a református erdélyi kancellár, Bethlen 
János könyvét, ismerte és méltányolta az Áfium Forgách-féle kiadását 
(1705), és művének hatása egy protestáns prédikátor költeményében is fel-
fedezhető. 

A kora újkori mentalitás a labirintus-képzet középkori gazdag jelenté-
séből különösen a kiútkeresés kényszerét alkalmazta előszeretettel vajúdó 
világára: a hosszú út a meditáció, a megvilágosodás ideje. Borián Elréd a 
pálos és a jezsuita szerzőket tanulmányozva Zrínyi legjelentősebb irodalmi 
alkotását, a Szigeti veszedelmet is magában foglaló Syre/za-kötetet új 
megvilágításba helyezi. A Syrerca-kötetben az eposzt követő Arianna 
sírása című vers szimbólumrendszerének eredeti magyarázatát nyújtja: 
Arianna Magyarország, a távozó Thészeusz Erdély szimbóluma. A barokk 
sírás-képzeteknek megfelelően Magyarország siratja Erdélyt. 

A kiválóan képzett jezsuita tudósok felismerték a Zrínyi-életmű egye-
temes jelentőségét. A XVIII. század második felében, az abszolutizmus 
szorításában a magyarországi jezsuiták számára elfogadhatóvá vált II. 
Rákóczi Ferenc programja is. A kötet életrajzról életrajzra felépített tanul-
mányai kivezetnek abból a labirintusból, amelybe a magyar történelem - a 
legfontosabb vonulatainak eltagadásával - a „Habsburg-ellenes" és a 
„Habsburg-hű" sémákra egyszerűsítve került. 



Ajánlom a magyar történetet az egységben látás igényeivel vizsgáló 
szakembereknek, a Zrínyi-kutatóknak, a XVII. század jobb megköze-
lítéséért fáradozóknak, és mindenkinek, aki tudja, hogy Magyarország 
története nélkül csonka lenne Európa. Haszonnal forgathatják az irodalom-
történészek, az egyháztörténészek, a történetírók, a tudománytörténészek, 
mindazok, akik nem merev sémákban, hanem működésében kíváncsiak a 
XVIII. századi Magyarország művelődéstörténetére. Segítséget nyernek 
belőle a tanárok és a diákok. Akit pedig érdekel a magyar történelem 
ismeretlen földje, a „terra incognita" izgalmas világa, az különösen is 
örömét lelheti benne. Megérti, hogyan nyithatók meg az értékőrző hall-
gatás zárjai, és talán jobban megérti Zrínyi Miklós méltó „örökösét", a 
grosbois-i néma barátok kolostorában bujdosó vezérlő Fejedelmet. 

Budapest, 2004. augusztus 20. 

R. Várkonyi Ágnes 
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„Sorsod olyan, mint a labirintus. Be kell lépned, végig kell járnod, 
és meg kell találnod a közepét. Ott vár rád az Úristen, felfal, 
megemészt és kihány. Majd fölkelt, és arra kér, hogy állj a labirin-
tus bejáratához, és bátorítsd a többieket, hogy lépjenek be. " 

(Simone Weil) 

Boethus von Bolswart: A lélek a világ labirintusában (1632) 



AD LECTOREM: AZ OLVASÓ BEVEZETÉSE 

Az „egyházi és a világi" események együttes szemléletének egyik elterjedt 
elnevezése a „história pragmatica" volt. Az általam tanulmányozott XVII-
XVIII. századi recepció még ezt az együttes szemléletet képviselte, ami a 
felvilágosodás hatására, az állam és az egyház különválasztásának követ-
keztében egyre inkább háttérbe szorult. Mindegyik fejezetben egy recepci-
ós láncot mutatok be, amely végül visszatér az alapszöveghez, az 1651 -ben 
megjelent Zrínyi-kötethez. A történelmi szituációhoz és politikai nézetek-
hez kötött befogadás tanulmányozása Zrínyi Miklós politikájának és költé-
szetének mélyebb megértésére vezet. 

Munkám nem törekszik a teljességre, írásom leglényegesebb szerkezeti 
váza az időrend, de a recepció-, illetve a politikatörténet is befolyásolja a 
felépítést. Módszertani alapelvem egyszerű, és mégis új a téma kutatásá-
ban: a (késő)barokk világképből, a barokk szerzők gondolatvilágából indu-
lok ki, és keresem eltérő értelmezésük okait. 

A recepció labirintusában elindulva első állomásként mintegy odaál-
lunk Zrínyi Miklós sírja mellé. Kéry János, a Rómából néhány éve hazatért 
tehetséges pálos orátiójával ismerkedünk meg először, akit Zrínyi Péter 
kérhetett fel a szónoklatra. Szelepcsényi kancellár, később esztergomi ér-
sek lett a tehetséges pálos legfőbb pártfogója. A költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós életének és halálának európai jelentőségét mutatja, hogy München-
ben egy karmelita, Párizsban egy jezsuita mondott halotti beszédet, Bécs-
ben pedig egy barnabita szerzetes jelentetett meg gyászverseket, amelyeket 
protestáns szerzők Londonban - a magukéval együtt - újra kiadtak. 

A pálos Kéry János gyászbeszédének fordítása közben egyértelművé 
vált számomra, hogy a tehetséges pálos teológus jól ismerte és imitálta Zrí-
nyi költői és prózai munkásságát. Kéry a hősi halált halt négy Esterházy if-
jú felett elmondott panegiriszeket is felhasználta, amelyekre valószínűleg 
hatott Zrínyi gondolatvilága. Kéry János híres szónok, filozófus és törté-
netíró is volt egyszerre. Pálos rendfőnökként a Wesselényi-féle szervezke-
dés elfojtása után, 1672-ben jelentette meg az 1663-64-es háborúról szóló 
Mártis Turcici ferocia című könyvét. Az egyházi és világi történetírás egy-
más mellett élését tanulmányozhatjuk, ha összehasonlítjuk ezt a művet Es-
terházy Pál Mars Hungaricusával. A pálos szónok Zrínyi-gyászbeszédét 
elevenítette fel Vargyassi András, kőszegi plébános az Esterházy Pál nádor 



halálára mondott prédikációjában, amelyben a császáron kívül egyedül Zrí-
nyi Miklós a példaadó személyiség a hallgatóság számára. Betűhíven kö-
zöljük ezt a még ki nem adott, magyar nyelvű oratiót. 

A jezsuita források közül elsősorban az évkönyveket tanulmányoztam. 
A korabeli összefoglaló művek ugyanis, bár más cím alatt jelentek meg 
(például annales, epitome chronologica, fragmenta, história, memoria, noti-
tia, synopsis), lényegében az évek sorrendjében való leírás módszerét kö-
vették. A jezsuita történetírók nem foglalkoztak Zrínyi irodalmi munkássá-
gával, kivételként Palma Ferenc Károlyt lehet említeni, aki részben magya-
rul, részben latinra fordítva hosszan idéz az Afiumból. A Notifia harmadik 
kiadásában pedig, korrigálva korábbi nézetét, a kiáltvány keletkezési idejét 
1662-re teszi. Árvái Mihály és Schmitth Miklós is elragadtatással ír a csák-
tornyai híres könyvtárról és numizmatikai gyűjteményről a Zrínyit meglá-
togató holland utazó, Tollius Jakab alapján. Ismerhették azonban a költő 
eposzát: a magyar írókat felsoroló Katona István még azt is megjegyzi, 
hogy „magyar ritmusban" írt Zrínyi a dédapjáról. Alapvető kérdés tehát, 
hogy a jezsuiták a XVIII. században miért írtak olyan nagy tisztelettel Zrí-
nyiről. A jezsuita történetírók bizonyára tudták, hogy bár az ifjú gróf a je-
zsuitáknál tanult, munkatársai között mégsem volt jezsuita. Klobusiczky 
András, az erdélyi fejedelem szolgálatában álló, Észak-Magyarországon 
élő diplomata szerint a bán a „jesuvitáknak nem barátja". Zrínyi elsősorban 
azért neheztelt a jezsuitákra, mert úgy tűnt számára, hogy a rekatolizációt 
elébe helyezik a nemzeti békességnek, amely nélkülözhetetlen alapja a kö-
zös törökellenes fellépésnek. Az sem tetszhetett neki, hogy a horvát jezsuiták 
közül többen, elsősorban Bartol Kasic a törökkel való békességet hirdette a 
balkáni katolikus misszió érdekében Franciaország és Raguza példájára hi-
vatkozva. Elképzelhető azonban, hogy Zrínyi grazi tanáraival vagy a varas-
di jezsuitákkal kapcsolatot tartott. Elgondolkodtató tény, hogy a francia ud-
var előtt egy jezsuita szerzetes mondott gyászbeszédet, és verset is írt a 
hősről. A bán fia, Zrínyi Ádám szintén a jezsuitáknál tanult Bécsben, és 
tudjuk, hogy néhány héttel a házassága után meglátogatta a Varasdon 
működő jezsuitákat (1684). 

Az „osztrák" jezsuita tartomány provinciálisának, a magyar egyháztör-
ténetírás megszervezőjének, Hevenesi Gábornak gyűjteményében megta-
lálható Forstall Márk Zrínyi-családtörténete. Zrínyi Miklós fontos leveleit 
is olvashatjuk a gyűjteményben, köztük a Zrínyiújvár építését magyarázót. 
A kutatás nem fordított figyelmet arra, hogy e gyűjteményben Zrínyi Péter-
nek a halála előtt írt levele is megtalálható, amelyben a bán azt állítja, hogy 



semmilyen szövetséget nem kötött a törökkel, és ezt mindenki tudja róla. 
Hevenesi köre ugyancsak lemásolta Nádasdy Ferencnek a halála előtt írott 
levelét, amelyben a katolikus hitét vallja meg. A Thököly Imre és Zrínyi 
Ilona házasságát és a Habsburg sassal szemben a török Holdat dicsőítő kis-
eposz, illetve a munkácsi vár feladásakor kötött megállapodások pontjai 
szintén olvashatók a rend feloszlatása után sokáig titkosított gyűjteményben. 

A jezsuita történetírást nem helyes minden kérdésben egységes felfogá-
sú művek összességének tartani. Nagyszombatban és Kassán működött a 
jezsuiták két legjelentősebb nyomdája és iskolája, de nemcsak a földrajzi 
távolság volt jelentős köztük. A főként Kassán működő Kornéli János és 
Kéri Bálint neve eddig a Zrínyi-szakirodalomban fel sem merült. II. Rá-
kóczi György katolizált özvegye, Báthori Zsófia a sárospataki és a kassai 
jezsuiták legfőbb támasza lett. 

Lippay György érsek politikai felfogása meghatározó lett a Nagyszom-
batban tanító jezsuiták számára, akik közül elsősorban Kazy Ferencre és 
testvérére, Kazy Jánosra szeretném felhívni a figyelmet, mivel másképpen 
értelmezhetjük írásaikat, ha megértjük, mi az oka az ellenük támadt ellen-
szenvnek. A jezsuiták közötti ellentétet jól jelzi, hogy polémia támadt a 
Nagyszombatban is tanító Franz Wagner és a magyar történelmet másként 
látó jezsuita historikusok között. 

1655-ben az országgyűlésen az örökletes Habsburg-uralmat tartalmazó 
memorandumot az országgyűlésen mind Zrínyi, mind Lippay érsek és a 
mögötte álló magyar érzelmű jezsuiták elvetették. Ez a politikai egység 
alapját jelenthette. Zrínyi nem azért lett-e egyre inkább a jezsuiták számára 
példakép, mert a jezsuita rend a XVIII. században ellentétbe került a nagy-
hatalmaknak, köztük a Habsburg Birodalomnak a teológiai és a politikai 
nézetekben, illetve az iskolaügyben önállóságot nem tűrő abszolutizmusá-
val? 

Kaprinai István kapta meg Timon kéziratait, Schmitth Miklós is rábízta 
a bécsi udvar által gyanakodva nézett hatalmas anyagot. Kaprinai szerepe 
az áthagyományozásban kikerülhetetlen. Kaprinai a bencés főapátságra 
akarta hagyni a jezsuita történészek hagyatékát, de II. József a bencéseket 
is feloszlatta. így került Pestre az Egyetemi Könyvtárba, ahol csak különle-
ges engedélyekkel lehetett meghatározott részét tanulmányozni. 

A horvát jezsuiták Zrínyi-anyaga is bizonyára jelentős, de más rendek, 
például a ferences és a piarista történetírók évkönyveit, história domusait is 
érdemes lenne kutatni. Zrínyi a végrendeletében a csáktornyai pálosokról 
és ferencesekről, illetve a zágrábi és a pettaui kapucinusokról emlékezett 



meg. Érdekességként megemlíthető, hogy a ferencesek központi könyvtá-
rában Zrínyi fiának, Zrínyi Ádámnak fellelhető egy 1688-ból származó 
eredeti menlevele a Rómából érkező ferencesek számára, akik a már fel-
szabadított Budán új kolostort alapítottak. 

Zrínyi igazi hungarus volt: egyszerre magyar és horvát, de a téli hadjá-
rat után a birodalmi hercegi címet udvariasan visszautasította. Úgy volt 
horvát katolikus, hogy abban a korban meglehetősen szokatlan módon vé-
delmezte az evangélikusok és reformátusok jogait. A nemzet egészében 
gondolkozott, nem a felekezeti igazságot próbálta mindenáron érvényre 
juttatni. Érdemes lenne összegyűjteni a Zrínyivel kapcsolatban levő protes-
táns teológusok feljegyzéseit, tevékenységét is, például a világhírű Come-
niusét, aki Klobusiczky barátja és Zrínyi hírnevének terjesztője volt, vagy 
Deselvics István légrádi lelkészét. A protestáns recepciótörténet értelmezé-
se is érdekes lenne, például a felföldi tudós evangélikus lelkész, Wallaszky 
Pálé, aki egy Bethlen Miklósnak tulajdonított regény és szintén Tollius Ja-
kab útleírása alapján magasztalta Zrínyi műveltségét. Az „erdélyi Tacitus", 
a protestáns főúr, Bethlen János alapvető hatást gyakorolt a jezsuita szerzők-
re, nem lehet tehát a potestáns történetírás nélkül a katolikus szerzetesírók 
gondolkodásmódját sem teljesen megérteni. 

A recepciós láncot bemutatva visszatérünk Zrínyi világának értelmezé-
séhez. A história pragmaticából, az 'együtt látó' szemléletből kiindulva az 
eddig kialakult képtől kissé eltérően vázolhatjuk fel Zrínyi Miklós terveit, 
Lippay György esztergomi érsek szerepét. A Királyi Magyarország és az 
Erdélyi Fejedelemség sorsának összefonódását a jezsuita történetírás egy-
értelműen tanúsítja. 

II. Rákóczi Györgyről, Zrínyi Miklósról és Lippay érsekről is el lehet 
mondani, amit Kemény János a tatár fogságban szinte csak magának, 
számadásként írt Önéletírásé.ban „árult el" Pázmány Péter érsekről, Ester-
házy Miklós nádorról és Bethlen Gábor fejedelemről: „igen szomjúhozzák 
vala az magyar nemzetnek szabadulását és magyar nemből állatandó ki-
rályságot, hogy restituálhatnák az régi mohácsmezei magyarok végezések 
szerént; erről volt elég tractájok is, de az religio dolga nem juttathatta soha 
az megegyezhetésnek perfectiójára őket." 

A függelékben először „a csáktornyai propaganda" jeles alakjával, a je-
zsuitának induló, de a zágrábi egyházmegye papjává lett Ráttkay György 
kanonokkal foglalkozom. A bencés rend és a Zrínyi család kapcsolatáról 
mindenféle műfajú és korú forrást tanulmányoztam. Bencés szerzőtől eny-
nyi részrehajlás talán megbocsáttatik. 



Kutatói munkám kezdetén magamat is labirintusban találtam. (Megem-
líthető, hogy a Labirintus-sorozatban jelent meg Zrínyi halálának forrásait 
és legendáját elemző, Bene Sándorral közösen írt könyvünk.) A Kéry-
gyászbeszéd és a jezsuita történetírás tanulmányozása vezetett el Zrínyi 
költészetének ovidiusi értelemben „carmen perpetuum"-ként, folyamatos 
énekként való értelmezéséhez. A barokk világkép központi szimbólumát, a 
labirintust, Zrínyi költészetének összefogó, politikai allegóriájának vélem. 
A Zrínyi Péter által horvátra fordított kötetben a Zrínyi-címer alatt is a kré-
tai labirintusról szóló disztichont találhatunk, sőt a költő a kötetének köz-
pontjába helyezett eposzában „Dedalus fiához" hasonlítja írói merészségét 
(IX. 1.). A recepciótörténet tanulmányozásakor testvéri viszonyba került 
egymással a nyugalmat kívánó „vers és história" (IX. 2. - vö. Ovidius, 
Tristia I. 1. 43). Ez igaz mind a pálos és a jezsuita történetírás, illetve köl-
tészet, mind Zrínyi Miklós politikai programja, hadvezéri tettei és költésze-
te kapcsolatára. 

Hálás köszönettel gondolok Kovács Sándor Iván professzor úrra, aki az 
ELTE Zrínyi-szemináriumán bevezetett a filológia rejtelmeibe, és a későb-
biekben is kísérő magisterem lett. O biztatott, hogy folytassam a latin 
nyelvű egyházi történetírás feldolgozását. Sokat köszönhetek R. Várkonyi 
Ágnes professzornő szeretetteljes útmutatásainak. A bencés rendtörténet-
írás élő mestere, Sólymos Szilveszter többször segített, hogy a gimnáziumi 
és kollégiumi elfoglaltságaim mellett legyen erőm kitartani a kutatásban. 
Köszönöm Gebei Sándor, Hölvényi György, Farkas Gábor, Koltai András, 
Molnár Antal, Nagy Levente, Orlovszky Géza, S. Sárdi Margit, Sándor B. 
György, Tusor Péter értékes segítségét. Hasonlóképpen a Pannonhalmi 
Főkönyvtár igazgatójának, Bánhegyi Miksának, aki már a Kéry-gyászbe-
széd fordításakor segítségemre volt. Munkatársainak is hálával tartozom a 
készségükért, e könyvtári háttér nélkül elképzelhetetlen lett volna munkám 
megszületése. Hálával gondolok Legányi Norbert főapát úrra, aki először 
biztatott tudományos munkára. Köszönetemet fejezem ki Asztrik főapát úr-
nak, illetve a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatójának, 
valamint tanártársaimnak támogatásukért. 
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1.1. KÉRY JÁNOS (1638-1685) 

1.1.1. A pálosok és a Zrínyi család 

A Zrínyiek csáktornyai várához közel egy pálos kolostor állt, amelyet még 
1376-ban alapítottak.' A Szent Ilona-kolostor kápolnája a Zrínyiek temet-
kezési helyévé vált.2 Vajon miért Szent Ilonáról nevezték el a kolostort? 
Egyrészt kifejezheti a pálosoknak a Szentföldhöz való ragaszkodását, ahol 
a dalmát származásúnak tartott Szent Jeromos felvirágoztatta a szerzetes-
életet, akire mindig büszkék voltak az Illíriában élő szerzetesek. Szent Je-
romos írta meg Remete Szent Pál életét is, akit a pálosok példaképüknek 
tartottak, és a nevüket is tőle kapták. Szent Ilonát leginkább a szentföldi 
utazása tette nevezetessé (kb. 320-as évek közepén), amellyel az új hit el-
fogadását népszerűsítette a nemrég még keresztényüldöző Római Biroda-
lomban. O találta meg a jeruzsálemi püspök útmutatása révén egy római 
szentély alatt a szent sírt, és benne Jézus keresztjét, a feliratot és a szögeket, 
ahogy azt Szent Ambrus, Rufinus és mások is tanúsítják. A keresztesek a 
keresztfát tartották a legfontosabb ereklyének, ezt vitték a csatákba; Szala-
din szultán 1187-ben a hittini csatában szerezte meg, és ekkor semmisült 
meg. 

Zrínyi Miklós bizonyára felkereste Rómában - a Szent Ilona egykori 
palotája mellett épült - Jeruzsálemi Szent Keresztről elnevezett (Santa 
Croce in Gerusalemme) - templomot, amelyet a pápa 1575-től a hét legje-
lentősebb szent hely közé sorolt, ahol a zarádokok búcsút nyerhettek. 
A hívők itt láthatták és érinthették a Szent Ilona által Rómába hozott erek-
lyéket: a szent keresztnek és feliratának, titulusának egy részét és két szö-
get a keresztfáról.3 Szent Ilonának nemcsak vallási, hanem politikai oka is 
volt az útra: fia, Konstantin uralmának népszerűsítése, akit a keresztény 
írók második Nagy Sándornak tartottak. A Zrínyi család is dalmát eredetű, 
ezért élt benne oly erősen a macedón Nagy Sándor tisztelete. Zrínyi Miklós 

1 KISBÁN Emil, A magyar pálosrend története (1225-1711), I., Bp., 1938, 49. 
2 KISBÁN E. , / .m„ 51. 
3 C. T. THIEDE - M. d'ANCONA, A keresztfa megtalálása, ford., LISKA Endre, 

2001, Corvina. A szerzők tudományos igénnyel dolgozzák fel Szent Ilona útját 
és az ereklyék történetét, valamint hitelességük kérdését. 



első jelmondata „Nemo me impune lacessit" (Senki sem bánt büntetlenül) 
is Nagy Sándorra utal. Zrínyi Péter egyik lányának az Ilona nevet adta, ez 
is jelzi a családban élő Szent Ilona-tiszteletet. 

Gyöngyösi Gergelytől, a pálosok nagy történetírójától tudjuk, hogy Zrí-
nyi Pál 1410 körül a zágrábi kolostor építésében komoly szerepet vállalt.4 

A Zrínyi család 1570-ben protestáns lett, a csáktornyai pálosok ezután so-
kat szenvedtek a Zrínyiektől. Pongrácz Ignác rendtörténete szerint a pálos 
Bakich János térítette át katolikus hitre Zrínyi Györgyöt (1622).5 Pongrácz 
a költő Zrínyi Miklós első feleségének családjáról úgy emlékezik meg, 
mint a rend jótevőjéről. Draskovich János nádor többek között azt a lepog-
lavai rendházat vette pártfogásába, ahol a temetésen szónokló két pálos 
szerzetes teológiai tanárként működött.6 A költő és hadvezér Zrínyi Miklós 
életében is voltak komoly konfliktusok a rendház és a bán katonasága kö-
zött.7 A pálosok levelezésből kiderül, hogy Zrínyi 1650-ben, a szentévben 
is járt Rómában, ebben az évtizedben már jó viszony alakult ki a gróf és a 
pálosok között.8 Zrínyi Miklós 1662-ben írt végrendeletében kérte, hogy a 
Szent Ilona-kápolnában temessék el, és adományt hagyott, hogy a pálos 
atyák tíz évig emlékezzenek meg róla imádságaikban, akárcsak a csáktor-
nyai ferencesek.9 Zrínyi Miklós temetésén a zágrábi püspök vezette a litur-
giát, és két pálos is beszédet mondott.10 

4 GYÖNGYÖSI Gergely, Arcok a magyar középkorból, kiad., V. KOVÁCS Sán-
dor, ford. ÁRVA Vince, Bp., 1983, 53. Magyar Ritkaságok - Újabb kiadása is 
van más címmel. GYÖNGYÖSI Gergely, I. Remete Szent Pál remete testvérei-
nek élete, szerk. és ford. ÁRVA Vince, Fráter György Alapítvány, Pilisszántó, 
1998,43. Varia Paulina III. 

5 PONGRÁCZ Ignác, Triumphus Pauli, Pozsony, 1752, 74. Benger csak Matthaeo-
vich Jánost említi, mint aki érdemeket szerzett a térítésben. Vö. BENGER, I. m„ 
52. Pongrácz idézi Benger mondatát, de ő Bakich Jánosnak tulajdonítja Zrínyi 
György áttérítését. 

6 BAKONYVÁRI lldefonz O.S.B., A pápai katolikus gimnázium története a pálo-
sok és a bencések idejében, 1638-1898, Reprint kiadás, Pápa, 1998, 12. 

7 TUSOR Péter, Zrínyi a pálosok történetében - a pálosok csáktornya-szentilonai 
piaca körüli csetepaté = R. Várkonyi Agnes Emlékkönyv, szerk., TUSOR Péter, 
Bp., 1998, 333-345. Tusor első jegyzetében utal rá, hogy már Kisbán Emil is tár-
gyalta a viszályt. 

8 Uo., 338. 
9 CSAPODI Csaba, Zrínyi Miklós végrendelete 1662-ből, ItK, 1954, 322-334; Zrí-

nyi Miklós végrendelete = Zrínyi Miklós összes művei, II. kiad., CSAPODI Csa-
ba, KLANICZAY Tibor, Bp., 1958. 



A halotti oratiók fontosságára már Magyarországon is fe lhívták a fi-
gyelmet: „A 17. század művelődés- , mentalitás- és é letmódtörténetét úgy-
szintén a l igha lehet megí rn i ennek az anyagnak a f e l d o l g o z á s a né lkü l 
(...)."" Németországban pedig a hatvanas években kezdték el módszeresen 
gyűjteni a gyászbeszédeket , és konferenciákon beszéltek róluk, mint nélkü-
lözhetetlen, interdiszciplináris je l legű történelmi forrásokról.12 

1.1.2. Kéry János életútja és a róla szóló irodalom 

A XVIII. századi írók közül Benger Miklós rendtörténete révén ismerhet-
jük meg legjobban Kéry Jánost ." Kéry már 1669-ben, harmincegy évesen 
pálos generális lett, így mint az országgyűlés tagjának igen nagy társadalmi 
befolyása volt. Valószínű, hogy az ifjú szerzetes megválasz tásához - Kéry 
nagyhatású beszéde mellett - Szelepcsényi érsek támogatása is e léggé hoz-
zájárult .1 4 Benger rend tör téne tének kéziratos vá l tozatából azt is t ud juk , 
hogy Szelepcsényi ajánlotta a püspöki méltóságra.15 

10 BENGER Miklós, Annalium eremi-Coenobiticorum ordinis fratrum eremitarum 
S. Pauliprimi eremitae, II, ( 1663-1726), Pozsony, 1743, 52-53. 

11 Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, a szöveget gondozta, a jegy-
zeteket írta: KECSKEMÉTI Gábor, a bevezetőt írta: KECSKEMÉTI Gábor és 
NOVÁKY Hajnalka, Bp., 1988, 9. 

12 Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, kiad., Rudolf LENZ, 
Böhlau Verlag, Köln, 1975. A német- és a magyarországi kutatás történetéről, a 
magyar nyelvű beszédekről: KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, iro-
dalomtörténet, A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., 1998, 
9-17. História Litteraria 5. - BÁNHEGYI Béla Miksa, Maria Theresias Bild in 
den Leichenpredigten ungarischer Provenienz = Maria Theresia als Königin 
von Ungarn, kiad., és szerk., Gerda MRAZ, Eisenstadt, 1984, 387-401. Jahr-
buch für Österreichische Kulturgeschichte, X. 

13 Benger a pálos gróf Esterházy Imre esztergomi érseknek ajánlotta nagyszabású 
rendtörténetét. Esterházy Imrét (1663-1745) Kéry utódjának tarthatjuk, mert ő 
is fiatalon lépett a pálos rendbe, majd Rómában tanult, s ugyancsak Lepoglaván 
lett teológiai tanár. Esterházy szintén pálos generális és váci püspök lett, bizo-
nyára ismerték is egymást, ráadásul Kéry János testvére, Kéry Ferenc rokona 
volt Esterházy Pál hercegnek, a későbbi nádornak. Vö.: MESZLÉNYI Antal, A 
magyar hercegprímások arcképsorozata (1707-1945), Bp., 1970, 50-75. 

14 BENGER, /. m., 84-85. 
15 BEKK, Ab 210. Az 1726. év leírása, 269. Ez a rész, a „Brevis relatio virorum et 

personarum[...|" a nyomtatásból kimaradt, illetve a rendfőnökök felsorolását és 
a legfontosabb adatait találjuk helyette. 



Kéry írói munkásságának megítélése vallási hovatartozástól függött. 
A protestáns lelkész, Bod Péter 1766-ban megjelent irodalomtörténetében 
mindössze egy mondatban foglalta össze kissé lebecsülő véleményét: „Ké-
ri János. A Remete Pál szerzetéből való, adott holmi filozófiára tartozó 
dolgokat világra. Posonb. 1673-dik eszt. Három foliántban.'"6 Bod Péter jól 
tudhatta, hogy Kéry a protestáns egyházak számára rossz emlékű Szelep-
csényi érsek támogatója volt. 

A katolikus Horányi tíz évvel későbbi munkájában két oldalon keresz-
tül méltatta Kéry Jánost, felsorolva műveit. Ennél több helyet Zrínyi Mik-
lósra sem szánt. Horányi különösen Kéry szónoki képességeit magasztalta, 
melyekkel „hallgatóit saját csodálatára és szeretetére ragadta".17 

Bathó Istvánnak a 20. század elején megjelent kismonográfiája eddig a 
legteljesebb összefoglalója Kéry működésének.18 Kisbán Emil rendtörténe-
tében Kéryről mint a legfiatalabb és a tudományokban jeles rendfőnökről 
emlékezik meg, akinek római tanulmányait Lipót császár és Barberini bí-
boros is támogatta.19 Az utóbbi évtizedekben csak Bartoniek Emma írt róla 
egy kézirat gyanánt kibocsátott tanulmánygyűjteményben.20 

Kéry sokoldalú tudós volt, Arisztotelészt követő nagyszabású filozófiai 
műve még értékelésre vár.11 A Szentszék és a pálos rend kapcsolatáról szó-
ló teológiai-jogi értekezését ötször is kiadták, ebből háromszor a lengyelor-

16 BOD Péter, Magyar Athenas, Nagyszeben, 1766, 139. Forrása CZVITTINGER 
Dávid Specimen Hungáriáé literatae (171 1) lehet, amelyben szintén a 
háromkötetes filozófiai műve van megemlítve. 

17 HORÁNYI, Memoria Hungarorum, Bécs, 1776, II, 333-335. 
18 BATHÓ István, Kéry János élete és művei. Bp., 1911. Művelődéstörténeti Érte-

kezések, 52. - Bathó Kéry Zrínyi-gyászbeszédének csak a tartalmát közölte, 
eléggé sematikusan, nem figyelt fel a metaforák jelentőségére. Klaniczay Tibor 
Zrínyi-könyvében utal Bathóra az egyik jegyzetében, és Kéry gyászbeszédéről 
igen rossz a véleménye: „Itt közölve van a meglehetősen dagályos és semmit-
mondó gyászbeszéd tartalma is." KLANICZAY, Zrínyi Miklós, Bp., 1964,2 

803. - Zelliger nagyon röviden ismerteti életrajzát, de Kéry kiadott műveit téte-
lesen felsorolja. Vö. ZELLIGER Alajos, Egyházi írók csarnoka, Esztergom-
főegyházmegyei papság irodalmi munkássága, Nagyszombat, 1893, 231-233. -
Egy 20. század eleji katolikus prédikációtörténetben is nagyon negatív bírálatot 
olvashatunk. Vö. MIHALOV1CS Ede, A katolikus prédikáció története, Bp,, 
1901,255. 

19 KISBÁN E„ I. m., I, 241-243. 
20 BARTONIEK Emma, Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetí-

rás történetéből, Kézirat gyanánt, kiad., RITOÓK Zsigmondné, Bp., 1975, 
431^436. 



szági czestochowai pálosok jelentették meg.22 A különböző alkalmakkor el-
hangzott beszédeit, gyászbeszédeit is kiadták.23 Kéry megkapta a pápától a 
pálos egyetem felállítására jogosító bullát. Benger és az ő nyomán Kisbán 
Emil idézi az egyik későbbi rendfőnököt: „Ha Kéry nem tett volna mást, 
akkor is örök dicsérettel kellene nevét ünnepelni."24 Horvátországban Le-
poglava, a Királyi Magyarországon pedig Máriavölgy és Sátoraljaújhely 
kapott iskolaalapítási jogot. „Az első doktorráavatást a máriavölgyi kolos-
torban tartott káptalanon maga Kéry tartotta 1674. november l-jén."25 

Nagyszombatban szintén sok pálos tanult: „1672-ben megkapván az addig 
evangélikusok által használt templomot, azt Szent József tiszteletére föl-
szentelték, és rendi egyháznak nyilvánították. Ettől kezdve a pálos növen-
dékek csak az akadémiai épületben voltak együtt a kispapokkal."26 

Kéry a rekatolizáció jeles alakja volt, akit Szelepcsényi érsek és Ester-
házy Pál nádor is támogatott. 1674-ben a nádor, Draskovich Miklós és Ké-
ry János együtt ünnepelték meg, hogy Sopronban, az egyik legjelentősebb 
evangélikus többségű városban három templomot visszavehetett a katoli-
kus egyház. „Az ünnepi menet a Szentlélek-templomból indult el a Szent 
Mihály felé. Elöl haladtak a feszülettel a német iskolások, majd a jezsuita 
gimnázium tanulói tanáraik vezetésével. Követték őket a ferencesek, a ze-
nekar és a kórus tagjai, a papság. Széchényi püspök selyem baldachin alatt 
vonult. Részt vett a menetben Esterházy Pál feleségével, Draskovich Mik-
lós, Kéry János grófok, sok nemes és a környező vidékekről is egybegyűlt 
nagy hívősereg." 27 

21 „Egyszer mégis érdemes lenne vele foglalkozni [ Universa Philosophici Scholas-
ticaI, legalább azt tudnók meg az ilyen vizsgálatból, mit cáfol, mivel vitatkozik. 
[...] A római Collegium Germanicum et Hungaricum elöljárói egyébként Kéryt 
ingenium excellensként, magnorum talentorummxk jellemezték." BÁN Imre, 
Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség = B. I., Költők, eszmék, korszakok, 
vál., szerk., BITSKEY István, Debrecen, 1997,221-223. Csokonai Könyvtár 11. 

22 BALLAGI Aladár, A czestochowai pálos nyomda magyar tárgyú termékei, 
MKSZ, 1887, 144, 145, 148. 

23 KÉRY János, Panegyres et orationes, Bécs, 1675. RMK III. 2686. Gyanítható, 
hogy volt még egy kiadása, az OSZK-ban egy RMK III. 2686a. jelzetű Kéry-
beszédgyűjteménynek fellelhető az ajánlása, de a szövege nincs meg. 

24 KISBÁN E„ 1. m., I, 258. 
25 KISBÁN E„ I. m., I, 257-258. 
26 TÖRÖK József - LEGEZA László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp., 

1999, 22. 
27 BÁRDOS Kornél, Sopron zenéje a 16-18. században, Bp., 1984, 122. 



Kéryt a rendfőnöki mandátumának lejárta után a király 1675-ben esz-
tergomi kanonokká, majd ugyanebben az évben szerémi püspökké nevezte 
ki, 1678-ban csanádi, 1679-ben pedig váci püspök lett. Kéry János 1684-
ben rövid időre be is költözött Vácra, ahol a székesegyházat elvette a pro-
testánsoktól, és a reformátusokat felszólította a város elhagyására. A török 
azonban az év végén újra visszafoglalta a várost. A menekülés izgalmai 
megtörték a püspök szervezetét, és 1685. március 3-án Nagyszombatban 
meghalt, s a közeli pálos kolostorban, Máriavölgyben temették el. 

1.1.3. A csáktomyai halotti beszéd történelmi háttere 

1664. december 21-én a Csáktornya melletti Szent Ilona pálos kolostorban 
megkondultak a harangok, Zrínyi Miklós temetésére hívták az előkelősége-
ket, de szívében az egész ország gyászolt. Esterházy Pál szerint „meg-
könnyezte minden értelmes ember e dicső férfiú ily váratlan szerencsétlen-
ségét".28 Zrínyi Miklós jelentőségét, európai hírnevét jelzi, hogy nemcsak 
Magyarországon, hanem Európa-szerte számtalan megemlékezés, halotti 
oratio és vers keletkezett. Forstall Márk, Zrínyi ír származású ágostonos 
titkára a kéziratban maradt Zrínyi-családtörténetében megjegyzi, hogy a 
hős gróf „több dicséretet kapott holtában, mint valaha, amíg élt".29 

Kéry János a Mártis Turcici ferociában Zrínyi Miklós temetését így 
idézte fel: 

„A béke megkötése után az emberi világból kivétetett Pannónia és az 
egész világ tündöklő csillaga, Zrínyi Miklós, aki miközben az erdőkben 
vadászott, november idusán, tizennegyedikén [!] egy vadkan által leterítte-
tett, amelynek villámló agyarai nemcsak az ő testét, hanem a mi lelkünket 
is megsebezte. A földre bízott testét, bátor lelkének lakóhelyét a családi 
sírboltba helyezték, ahol nagy reményeinket temettük el, és a végtisztelet 

28 ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, bev., szerk., HAUSNER Gábor, ford, 
IVÁNYI Emma, Bp., 1989, 186. Zrínyi-Könyvtár III. 

29 FORSTALL Márk, Stenvnatographia Mavortiae familae comitum de Zrin, Fors-
tall kéziratos művét a Nacionalna i Sveucilisna Bibliotéka, Zágráb fénymásolat 
alapján volt módom tanulmányozni. Kovács Sándor Iván az OL mikrofilmtárá-
ban egy teljes Forstall-kódexet talált. OL mikrofilmtár, Levéltári leltárak 1963. 
évi Jugoszláviai kötete, 5276-5277. doboz. Vö. BENE Sándor, A „Forstall-kó-
dex" = Zrínyi-dolgozatok V., szerk. KOVÁCS SÁNDOR Iván, Bp., 1988, 
1-17., Uő., Politika és geneológia (A Zrínyiek eredetéről), Café Babel, 1996, 1. 
sz„ 27-38. 



Tamás apostol ünnepén a csáktornyai váron túl fekvő Szent Ilona-temp-
lomban történt, ahol a pálos rend, amelyhez én is tartozom, szent áldoza-
tokkal teljesíti kötelességét. 

A gyászos temetésen, amely a török üldözésére sokkal szerencsétle-
nebb volt mint a vadállatok űzésére nézve, a sokak által fizetségért végzett 
siratást befejezve, maga az ég is fáklyát gyújtott egy hosszú fénycsóvájú, 
csodálatra méltó üstökös feltűnésével, vagyis azért, hogy sirathassa, új csil-
lag révén tette magát láthatóvá.'0 A szószékről érzelmektől átitatva magasz-
tos stílusú beszédet mondott Obosztrenecz Jakab, a fent említett rend pap-
ja, aki a fdozófiai és teológiai tudományokban a legmagasabb fokozatot érte 
el, valamint a ferences Zelenicz Ábrahám, akinek halotti prédikációját 
később ki is nyomtatták, melyben összefoglalta [Zrínyi Miklós] életét; én 
búcsúztattam el, aki ezeket írom. Kifejtettem, hogy már ifjúként a fáradal-
makhoz hozzászokva készült a háborúra, katonai táborban nőtt fel, a fegy-
vert csak az ellenség legyőzése után tette le, s hogy akkora félelemmel töl-
tötte el Törökországot, hogy az anyák kisgyermekeik sírását az ő nevének 
puszta említésével hallgattatták el, mintha kísértetet vagy haragvó termé-
szet által szülötteket idéznének. Kifejtettem, hogy bármibe is kezdett kato-
nai vállalkozásai során, nem volt előtte akadály, semmilyen küzdelem nem 
haladta meg erejét, és kiváló módon képzett volt a magasabb tudományok-
ban is, úgy élt köztünk, mint esetleg ötszáz évenként születő Phoenix."31 

Kéry még két halotti beszédet említ, melyek közül szerinte a ferences 
Zelenicz Ábrahámét ki is adták. Ez a nyomtatvány még nem került elő, 
Magyarországon nincs nyoma, valószínűleg csak Horvátországban lelhető 
fel, mert Csáktornya a „ladiszlaitákhoz", vagyis a Szent Lászlóról elneve-
zett horvát tartományhoz tartozott. Emanuel Hosko, a neves horvát feren-
ces történész, bár kereste, nem találta Zelenicz (Abraham Zelenic) halotti 
beszédét. Az biztosan állítható, hogy Zelenicz a horvát Szent László-pro-
vincia egyik meghatározó egyénisége volt, és egymás után öt rendháznak 

30 A szöveg meglehetősen bonyolult, a fordítás kissé bizonytalan. Az új csillag 
Zrínyi égbe jutott lelkét jelképezheti. Valószínűleg kapcsolatba hozható a szö-
veg Hermannus de Veri vre jóslatával, amely az angol nyelvű Zrínyi-életrajz-
ban, illetve a Thököly-kódexben olvasható. Németh S. Katalin szerint Hermann 
de Werwe a helyes névalak. Vö. NÉMETH S. Katalin, Kiegészítések a Zrínyi-
Könyvtár II. kötetéhez = Zrínyi-dolgozatok V., id. kiad. 100-102. 

31 KÉRY János, Mártis Turcici ferocia, Pozsony, 1672. 2. könyv. Cc 5. - Kéry 
rosszul emlékezik a halál dátumára, mert Zrínyi november 18-án halt meg. 



is elöljárója lett; 1671. május 3-án halt meg Varasdon. Karácsony János 
szerint Zelenicz 1659-ben Remetinecen volt gvárdián, 1670-ben pedig pro-
vinciabiztos,32 Emanuel Hosko viszont úgy tudja, hogy 1668-167l-ig lett 
újból „definitor", vagyis a provinciát vezető tanács tagja. A ferencesekről 
tudjuk, hogy 1658-ban Zrínyi hívta őket Csáktornyára, a pálosok tiltakozá-
sa ellenére." Zelenicz atya beszédében valószínűleg Zrínyi Miklósnak 111í— 
riához fűződő múltját és báni tevékenyégét hangsúlyozta, tehát elsősorban 
a horvátokhoz szólhatott. 

Kéry helyettese lehetett a másik pálos szónok, Obosztrenecz Jakab,14 

akit Nagyszombatban avattak doktorrá," és Benger Miklós is említi, hogy 
Zrínyiről ékes nyelven halotti gyászbeszédet mondott.36 A tehetséges pálos 
professzor 1669-ben halt meg. 

Kéry János azonos nevű apja és Zrínyi között jó viszony volt. Vitnyédi 
egyik levelében arra igyekezett rábeszélni Kéry grófot, hogy akadályozza 
meg az udvarnál, hogy Zrínyit a II. Rákóczi György elleni támadás főve-
zérévé nevezzék ki!37 Ez persze inkább egy Zrínyi hűségét firtató, veszé-

32 KARÁCSONYI J„ I. m. II., 287, 291, 323. 
33 KARÁCSONYI János, Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 

171 l-ig, II, Bp., 1924. 287. A Zrínyi család és a ferencesek jó kapcsolatára mu-
tat többek között az a tény, hogy Zrínyi Péter lánya Zágrábban klarissza lett, sőt 
1692-től a zárda fejedelemasszonya. Uo., 534-535. Bengertől azt is tudjuk, 
hogy Zrínyi Ádám végrendeletében nagyobb összeget hagyott a csáktornyai fe-
rences rendház támogatására. - Budapesten, a ferencesek központi könyvtárá-
ban található egy eredeti oklevél, amelyben Zrínyi Ádám 1688-ban menlevelet 
adott három ferencesnek, akik Rómából jöttek, hogy megalapítsák a felszabadí-
tott Budán az új ferences zárdát. Kaizer Ferdinánd ferences atya át is írta az ok-
levelet, de magyarul még nem adták ki, nem ismert a szakirodalomban. A pe-
csét is épen megmaradt. - Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, 60. kt., 
J. 3.3. (Másolat: Repertórium Patris Ferdinánái Kaizer, A budai irattárból és 
más megjelent müvekből.) 

34 Vö. KISBÁN E„ /. m. I., 226, 235. 
35 HERMANN Egyed - ARTNER Edgár, A hittudományi kar története 1635-

1935, A királyi magyar Pázmány Péter Tudomány egy etem története, I, Bp., 
1938, 15. A szerzők Oberstenecz Jakabnak írják a nevét, de nem lehet másról 
szó, mint a Zrínyi temetésén gyászbeszédet mondott pálos teologusról. Ő volt 
az első nem jezsuita, aki Nagyszombatban doktori fokozatot ért el. 

36 „vernaculo autem sermone e sacro suggestu tristem panegyrim dicente Patre Ja-
cobo Obostrenecz, ejusdem candidi Ordinis Theologo." BENGER, I. m., 53. 
Benger a tudós pálos életpályáját összefoglalja, mikor a halálát említi. Vö. Uo., 
87-88. 



lyes játszma lehetett, amely ellen a kormányzati körökhöz és Zrínyihez is 
közel álló személyre volt szüksége Vitnyédinek. A pálos szerzetes testvé-
rét, Kéry Ferencet ugyancsak jól ismerhette Zrínyi, mivel együtt harcoltak 
az 1663-64-es háborúban. Benger Miklós a kéziratának végén eredetileg 
még egy összefoglaló visszatekintést is írt a kiváló pálosokról, de a nyom-
tatásból ez a rész kimaradt. Bathó hívta fel a figyelmet, hogy a kéziratban 
olvashatunk Kéry János és Zrínyi Miklós kapcsolatáról: „Ez a férfiú [ti. 
Kéry János] ámbár sok kegyben részesült az ország előkelőségei részéről, 
de leginkább a horvát bán, Zrínyi Miklós, a nagy hős kedvelte, akit ennek a 
századnak a másik Szkander bégjének és a törökök rémének nevez min-
denki, aki többet tett, mint amit tőle elvárni lehetett, midőn nem sokkal 
később, nevének teljes dicsőségében, boldogan halt meg."38 

Zrínyi özvegye, Löbl Mária és Zrínyi Péter kérhette fel Kéryt az egyik 
gyászbeszéd megtartására, és ők szorgalmazhatták a kiadását is.™ 

37 „Kérynek. Akadályozza meg Zrínyi Miklósnak Rákóczy ellen hadvezérré kine-
veztetését. Sopron, máj. 31. 1657." - Vitnyédy leveleskönyve, II, 112, kiad. FA-
BÓ András, Magyar Történelmi Tár, 1871. 

38 Bathó az Egyetemi Könyvtárban őrzött kéziratból idézett, de nem adta meg a 
jelzetet (BEKK, Ab., 210. 268v). Bathó csak a mondat első részét fordította le 
könyvében. Érdekes, hogy „a törökök réme" kifejezés szerepel Frizon atya pá-
rizsi beszédének címében. Bengernek utólagos betoldása volt a margón „a ne-
vének teljes dicsőségében" szófordulat („cum summa sui nominis gloria"), 
amelyet talán az összeesküvés gyanúja elleni véleménynek értelmezhetünk. 

39 KÉRY János, Oratio funebris, qua tristes exequias [...] Nicolai comitis perpetui 
a Zrinio prosecutus est, Nagyszombat, 1664. RMK II. 1039. - A gyászbeszéd 
lefordításában segítségemre volt Bánhegyi Miksa bencés tanár úr. 



1.2. KÉRY JÁNOS GYÁSZBESZÉDE 
ZRÍNYI MIKLÓS TEMETÉSÉN 

1.2.1. A bán szerepének értékelése 

A Zrínyi temetésén elhangzott oratiónak legalább két kiadását ismerjük. 
Először még 1664-ben, önállóan jelent meg, Francesco Barberininek ajánl-
va, majd 1675-ben Bécsben újra kiadták Kéry másik három halotti beszé-
dével, illetve négy másik művével egybekötve. 

Az ajánlások címzettjei közül legérdekesebb az első kiadásban szereplő 
Francesco Barberini. Kéry háláját fejezte ki Barberini bíborosnak önmaga 
és a már halott Zrínyi nevében. Francesco Barberini volt az, aki mind Zrí-
nyi Miklós, mind Kéry János itáliai útját támogatta. A pálos szerzetes fen-
nen magasztalta Barberini bőkezűségét, mert tízezer aranyat küldött Zrí-
nyinek ajándékba. Ez az ajánlás érzékelteti azt is, hogy Kéry valószínűleg 
eleve nyomtatásra szánta beszédét, és a franciabarát bíboros említése mu-
tatja, hogy politikai szempontokat is szemmel tartott. A későbbi kiadás elé 
már más ajánlás került. 

Kéry János a halotti beszédében Zrínyit magasztalások sokaságával 
halmozta el, amelyekkel egyben kifejezte a bán több nemzethez tartozását, 
sőt európai jelentőségét: „[...] néped fennen tündöklő hajnalcsillaga, Ma-
gyarország [Hungaria] vigasza, Szlavónia szeme, Horvátország szemefé-
nye, Dalmácia oszlopa, Európa szíve, a birodalom gyönyörűsége, a keresz-
ténység dicsősége, császárok pajzsa, a Vatikán öröme, az üdvösségnek és a 
közjónak leghatásosabb védelmezője [...]". A dicsőítések után a család 
múltját idézte fel, elsősorban Ráttkay György és Forstall írásainak felhasz-
nálásával. Műveltségének hangsúlyozása után harci erényeiről, csatáiról 
beszélt, legrészletesebben a k63-64-es eseményekről s a téli hadjáratról 
szólt. Kanizsa ostromára térve a szónok nyelve „megbénult", nem tudta, 
hová is forduljon, végül csak ennyit mondott: „még némán is megértenek 
engem". Kéry még egy alkalommal választotta a hallgatást („Sileamus reli-
qua"), amikor a háborút lezáró vasvári békéről, illetve Zrínyi haláláról kel-
lett volna beszélnie. 

A pálos szerzetes a törökverő hős európai jelentőségét hangsúlyozva 
megemlíti XIV. Lajos és a spanyol király kitüntető figyelmét: „Tudom, 
hogy a római bíborosok dísze, Francesco Barberini, folytonosan bőven jut-



tatta kedvességének patakját , és Franciaország legkeresz tényibb királya, 
XIV. La jos is jelentős összeget adományozot t Zrínyinek. Tisztel te Zrínyit 
Franciaország, mely őt a tizenkét legnagyobb úr („dynastes") közé sorolta, 
akiket másképpen hasonlóknak („pares") neveznek. Zrínyi d icsőségének 
növeléséhez hozzájárult Spanyolország, mely a grófot a legelőkelőbb feje-
delmek, királyok és császárok társává tette, s nevét a világ legfelségesebb 
nevei közé beírta azzal, hogy az aranygyapjas rend lovagjává választotta." 

A szónok még egy nagy megtisztel tetésre utalt: a Római Bi roda lom 
gyűlése hercegi rangot ajánlott fel neki, de a hős gróf elhárította ezt a címet 
(„oblatus Sacri Romani Imperii principatus gradus, sed Nicolai demiss ione 
aspernatus") . 

Kéry polemizált azokkal, akik azt állították, hogy a sors nehézségeitől 
Zrínyi lelkileg összeroppant volna: „Tagadom, hogy a véletlen események 
csapásától megingott Zrínyi lelke". A pálos teológus szerint, bár úgy adó-
dott, hogy a bán a törökök ellen nem harcolhatott , ekkor is csak hazájának 
fe lemelésén , vigaszta lásán, helyreállí tásán fáradozot t . Ezzel Zr íny inek a 
vasvári béke után is tevékeny életére, politikai szerepvállalására célzott. 

A szerzetespap oratiójának utolsó részében, a költői és hadvezéri érde-
mek magasztalása után egyre jobban kiemelte Zrínyi Miklós erkölcsi nagy-
ságát, jól tudva, hogy erkölcsi erő s lelki feddhetet lenség nélkül a hírnév 
csak a múlékony idő já téka, s nem méltó a halhatatlanságra: „Beszél jék el 
mások [...] lelkének mértéktartását . Dicsérjék azt, hogy nem volt gőgös , 
nem volt követelődző; dicsőséges volt, de nem fennhéjázó, szerencsés és 
mértékletes, bátor és józan , [...] a bölcsek között a legbátrabb, a legbátrab-
bak között a legbölcsebb". 

Az első olvasáskor kissé meglepő lehet, hogy az if jú szerzetes a bánt 
sokszor csak „Miklósnak" szólítja. A sír mellett azonban ott állt egy másik 
Zrínyi: Péter, aki természetesen követni akarta bátyját a báni mél tóságban. 

1.2.2. A szóképek forrása és jelentése 

A főurak és a főpapok felett mondott gyászbeszéd („oratio funebr is") és a 
dicsőítő oratio („panegyricus") műfa ja között szoros kapcsolat van.40 Bár a 
re tor ika a szerkeze tüket , mitológiai , históriai u ta lás rendszerüke t e l éggé 
megszabja , a halotti beszédekben mégis fe l fedezhető mind a szónok, mind 

40 KAPRINAI Istán, Institutio eloquentiae sacrae speciatim usui tironum ex vete-
rum ac recentiorum praeceptionibus concinnata, Kassa, 1763, 745. 



a búcsúz ta to t t személy egyénisége.4 1 A Zr ínyi -gyászbeszéd e l emzésekor 
e lsősorban az oratio mély értelmű metaforáiból indulunk ki, s ér te lmezzük 
őket a barokk gondolkodásmódból.4 2 

Kéry János két nevezetes halotti beszédet használt fel forrásként: Hof f -
mann Pálnak és Pá l f fy Tamásnak a nagyvezekényi csatában, 1652-ben el-
hunyt négy Es te rházy- i f jú felett e lmondot t oratióit.41 H o f f m a n n Pálról, a 
pécsi püspökről és Pá l f fy Tamásró l , az esztergomi kanonokró l egyaránt 
fel tételezik, hogy beszédükben felhasznál ták Zrínyinek egy évvel korábban 
meg je l en t eposzát , így még inkább valószínűsí thető, hogy Kéry mintául 
vette őket.44 

Az Esterházy Lász ló és rokonainak Castrum dolorisát , a t emplomban 
emel t díszes ravatalát Nádasdy Ferenc állíttatta, aki sógora volt az elhunyt 
csa ládfőnek . „O adott megbízást a bécsi festő és ra jzoló Hans Rudolf Mil-
lernek, hogy mind a Castrum dolorist, mind pedig a temetési menetet leraj-
zolja, a pozsonyi metszőnek, Mauritz Langnak pedig, hogy a rajzokat rézbe 
metssze . O nyomtat ta ki a két halotti prédikációt is, amely régi hagyomá-

41 Vö. KECSKEMÉTI Gábor, I. m., Bp., 1998, 221-233. História Litteraria 5. 
42 „De panegyri sacra allegorica et parallela" KAPRINAI I., /. m., 622-626. 
43 HOFFMANN Pál... Predikazioja, melyet predikállott Nagyszombatban, Keresz-

telő Szent János templomában, Szent András havának 26. napján 1652. esz-
tendőben... Bécs, 1653. OSZK RMK I. 868. - PÁLFFY Tamás, In Exequiis... 
Ladislai... Francisci... Thomae... Gasparis Eszterházi... Bécs, 1653. RMK III. 
316. 1-2.; RMK III. 1830. - Hoffmann Pál és Pálffy Tamás beszédét kiadta 
Kecskeméti Gábor, aki, kivételt téve, Pálffy latin nyelvű orációját is közölte, 
sőt a jegyzetben Déri Balázs fordításában először magyarul is közreadta. Ma-
gyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, a szöveget gondozta, a jegyze-
teket írta: KECSKEMÉTI Gábor, bev., KECSKEMÉTI G. és NOVÁKY Haj-
nalka, Bp., 1988. 

44 Kovács Sándor Iván említi, hogy Zrínyi verset írt a négy Esterházy halálára, de 
ez a költeménye még nem került elő. A szerző már Hoffmann püspök beszédé-
re is felhívta a figyelmet, és lehetségesnek tartja szövegbeli motívumok alap-
ján, hogy Hoffmann püspök ismerte a Syre/ia-kötetben levő Szigeti veszedelmet 
és Zrínyinek más gondolatait. KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 
1985,249-251. 
Kecskeméti Gábor ugyanezt tételezi fel Pálffy orációjáról: „A bemutatott egye-
zések alapján valószínűnek tartjuk, hogy Pálffy Tamás ismerte Zrínyi 1651-ben 
nyomtatásban is megjelent eposzát. Ha így van, úgy ez a halotti oráció a legko-
rábbi irodalmi mű, amelyben Zrínyi Miklós gondolatainak, művészetének hatá-
sa kimutatható." Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, id. kiad., 
395-396. 



nya a magyarországi kultúrának. Az azonban új jelenség, hogy ezekhez 
hozzákötve megjelenik a Castrum doloris képe is."45 Egy leveléből tudjuk, 
hogy először négyszáz példányt nyomtatott, de ez kevésnek bizonyult, és 
újra ki kellett adnia. 

Már Kéry első mondatában feltűnik a Nap-metafora: „Hát még Te is 
annyi ragyogó és kiváló, a végzettől megszabott estébe meghajlott fejjel le-
hullott Napunk után [...] hát még Te is meghaltál?" - Nemcsak a hős 
elődök, hanem maga Zrínyi is a Naphoz hasonló: „a Zrínyi-Naphoz ezer-
szer közellevő mohamedán zsarnok Holdjának csillaga [...] elűzetett." Ezt 
a metaforát mitológiai környezetben megtalálhatjuk Kéry nyolc évvel 
később írt könyvében is.46 A török félhold és a Nap ellentéte jól ismert e 
korban mint a mohamedán és a keresztény világ szembenállásának szimbó-
luma. A Nap az őskereszténységtől fogva Krisztus jelképe volt, ezért állít-
hatjuk, hogy a Zrínyi-Nap kifejezés közel áll az „athleta Christi", Krisztus 
katonája értelemhez. 

Megjegyezésre érdemes, hogy a Syrena-kötet előszavában is megtalál-
ható a Nap-metafora, igaz itt a napfogyatkozás miatti „tökéletlenségre" 
példa, amely a bevezetésekben a kötelező szerénység képe: „Vagyon fo-
gyatkozás verseimben, de vagyon mind az holdban, mind az napban, kit mi 
eclipsisnek hivunk." Az előszó Horatius Ars poetica-jából származó idéze-
tében szintén a Nap a példa: „quia nihilperfectum sub Sole" („Semmi sem 
tökéletes a Nap alatt"), ezt az idézetet Zrínyi minden valószínűség szerint 
Marino La Sampogna („Pásztorsíp", 1620) előszavából meríti.47 

Hoffmann és Pálffy prédikációiban is feltűnik a Nap-szimbolika, Pálffy 
Tamás latin oratiójában Esterházy Lászlót „a nagy Esterházy-család ki-
hunyt, kiváló Napjának" nevezi. Hoffmann Pálnál egyértelmű e metafora 
vallási vonatkozása: „ő is [Esterházy László] mégh kisded ártatlan álla-
pattyában fordította lelki szemeit az Igazságnak düchösséges Napjára, a 
Christus Iesusra, azt nézte hóta napiáigh nagy figyelmességgel minden ma-
ga-viselésében." 

45 GALAVICS Géza, Kössünk kardot az pogány ellen, Török háborúk és képzőmű-
vészet, Bp., 1986, 82-83. 

46 „oculis in Zrinianum Solem defixis expallituram Turciae Lunam, iam equidem 
Mcdusam in suum impegisse Perseum, Vezirium in Zrinium." KÉRI János, 
Mártis Turciciferocia, Pozsony, 1672. 

47 KIRÁLY Erzsébet, Olasz irodalomelméleti és füozöfiai művek Zrínyi könyvtárá-
ban = KIRÁLY Erzsébet - KOVÁCS SÁNDOR Iván, „Adria tengernek fönn-
forgó habjai", Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Bp., 1983, 95. 



Kéry János költői lendületű bevezetésében Zrínyi nevét cédrushoz ha-
sonlította: „cédrushoz, gyémánthoz méltó név, méltó arra, hogy tisztelje az 
egész föld." A Zrínyi-prózában sem ismeretlen ez a kép: 1634-ben a Ste-
phansdomban elmondott dicsőítő beszédében László királyt többször is 
cédrushoz hasonlította: „László úgy állt előttünk, mint valami roppant erős 
gyökerekkel kapaszkodó cédrus, hogy a mindenfelől támadó ellenség 
őrjöngő rohamát ne csak kiállja, hanem vissza is verje"; Zrínyi „királyi 
cédrusnak" is nevezte a nagy királyt."1* A cédrus-hasonlat az Ószövetségből 
ered, ahol a cédrus mint királyi fa vagy mint az éden fája szerepel. A céd-
rus erkölcsiséget, istenes életet is kifejez: „Az igaz virul, mint a pálma, föl-
felé nő, mint a Libanon cédrusa" (Ps. 91,13). Ez a cédrus a zsoltáros sze-
rint azt hirdeti, hogy „az Úr igazságos; ő az én sziklám, igazságtalanság 
nincsen benne". Heller Bernát tanulmányában ugyanennek a zsoltárnak a 
hatását mutatja ki Zrínyinek a fia halálára írt Izsák-elégiájában.49 

Amikor Kéry János „cédrushoz, gyémánthoz méltó" névről beszélt, ak-
kor királyi koronára méltó személyre gondolt. A bibliai utalások „homá-
lyát" a következő bekezdés, a genealógiára való áttérés világossá teszi: 
„Hadd kezdjem a nemzetségen és családfán, mert igen bőséges szokott len-
ni a dicsőítések és magasztalások sora a királyi trónra szánt hősök iránt 
[...]." Kéry nagy valószínűséggel olvasta az ifjú Zrínyi Szent László-beszé-
dét (1634), annál is inkább, mert testvére, Kéry Ferenc (1650), sőt ő maga 
is (1654) mondott az udvar előtt László-napon egy hasonló magasztaló 
oratiót.50 

A szónok feltűnően jól ismeri Zrínyi lírai műveit, mert a kötetben meg 
sem jelent Elégiara is utal. Talán Forstall Márktól kapta a szöveget, amely-
lyel jól lehetett vigasztalni a családot: „így akarta Isten, / Az ember mit te-
gyen? / Vele nem pörölhetni... Mind jóért, körösztért, / És bal szöröncséjért 

48 ZRÍNYI Miklós, Szent László-beszéd = Zrínyi Miklós prózai művei, szerk., KO-
VÁCS SÁNDOR Iván, Bp., 1985, 453., 458. Zrínyi-Könyvtár I., RMK III, 
1736. 

49 HELLER Bernát, A Biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben, Bp., 1925, 16. Heller 
megjegyzi, hogy Kanyaró Ferenc más bibliai helyből magyarázza az Elégiának 
azt a nehezen érthető helyét, ahol a „pálmafa" szerepel. - Eredetileg ennek a 
versnek sem volt címe, az utókor adta az Elégia elnevezést. 

50 Stephan BARTA, Ungarn und die Wiener Universität des Jesuitenzeitalters = 
Gróf Klebensberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Evkönyve, szerk., MIS-
KOLCZY Gyula, Bp, 1937, VII. évf., 134. A szerző a Zrínyi-beszédet többször 
megemlíti, és az utána tartott fogadásról elég részletesen ír. 



/ Az Istent köll áldani." A keretes szerkesztést mutatja, hogy a beszéd 
végén többször is olvashatunk a gróf sztoikus lelki nyugalmáról, amellyel 
elviselte fiának és feleségének halálát: „Miklós nem tört meg tehát fiának, 
sőt feleségének temetésekor sem, hanem állt, mint a marpesszai szikla..." 

Az ősök közül kimagaslik a szigetvári Zrínyi Miklós alakja, akárcsak 
Frizon jezsuita páter franciaországi beszédében vagy Zrínyi Miklós angol 
nyelvű életrajzában. Kéry szónoki hévvel jelenítette meg a szigetvári hőst 
és az ostromot, de nem a történelmi tények felsorolása a célja, hanem a 
hősi virtus vonzó példájára akarta felhívni a figyelmet. A szigetvári Zrínyi 
Miklós szerinte oly nagy vitéz, akit Pompeius irigyelhet, s akire Julius Cae-
sar féltékeny lehet. 

Idézzük fel teljes egészében Kéry költői ihletettségű emlékezését az 
1566-os ostromról: 

„Meg fogják nevezni (hogy másokat mellőzzek) a mi bánunk dédapját, 
akit ugyancsak gróf Zrínyi Miklósnak hívtak, és az ő nemes lelkének, harcos 
jobbjának, szerencsés jelekkel kísért hadi tetteinek és mindig a dicsőség fe-
lé kinyújtott karjának fénye, amerre csak a nap halad, az égnek fényénél ki-
válóbban beragyogja a földet Pompeius irigységére, Julius féltékenységére 
s minden császár nagy csodálatára. O hazájának földjét (számtalan dolgot 
nem említek) megölt törökök vérével dicsőségére termékennyé tette, a még 
fiatal karját a küzdelem hevében ellenségeinek vérével bíborszínűre festet-
te, s a barbárok holdas csatarendjét török vidékekre és partokra futamította, 
hatvanszor legyőzte, megfékezte. Végzetes tűz közepette, sok napon át lán-
gok között, Sziget várának védőfalai ellen őrjöngő tűzvész közepette, miután 
nem remélhette már a felmentő sereget, az események végső válságában si-
sakkal védve, lándzsával fölszerelkezve, homlokát haraggal, villámokkal 
szemeit, kezét atyjától kapott kardjával és görbe szablyával felfegyverezte, 
és miután oly sokáig állhatatos vitézséggel védelmezte Szigetvárt, miután 
dicsőségesen oltalmazta a barbár fegyverek heves rohamától a falakat, mi-
után harmincnyolc napig ellenállt az ellenség vakmerőségének, miután 
visszavert és eltiport húszezer törököt, a háború félelmetes villámaként az 
ellenség összegyűlt seregének közepébe ront, győz, pusztít, leterít, öldös, 
megcsonkítja a szembejövőket. Egyedül ő - annak a török császárnak a 
számára, aki mind Pestet hatalmába vetette, mind Budát (ó szomorú nevek) 
elfoglalta, és Belgrádot ostrommal megvívta, Esztergomot bevette. Fehér-
várt más magyar városokkal együtt megszerezte, a perzsáktól azt a perzsa 
Tróját, Taurusiumot elragadta, Rhodost pedig leigázta, amely megostrom-
lásához, úgy tűnt, Akhillészre és Agamemnonra van szükség, Lajost, Ma-



gyarország királyát minden nép könyveiben feljegyzett győzelemmel le-
győzte, megölte; egyedül ő - mondom - , Zrínyi Miklós volt olyan szikla a 
nagy török császár, Szulejmán neve számára, az annyi sikertől szerencsés 
név számára, amihez Szulejmán dicsősége odacsapódva valóban hajótörést 
szenvedett, midőn Zrínyi katonai bátorsága miatt az ellenséges homlokokat 
izzadság lepte el, magát Szulejmánt és a szultánnak, valamint övéi győzel-
mének babérját a bevett Szigetvárba még inkább, mint a kapunál levő 
árokba, elmerítette, elsüllyesztette, eltemette." 

A szónok a szigetvári hőst sziklához hasonlítja, amelyhez odacsapódva 
Szulejmán dicsősége hajótörést szenvedett. A beszéd konklúziójában ugyan-
ez a hasonlat ismétlődik a költő Zrínyire vonatkoztatva: „Tagadom, hogy 
véletlen események sérelmétől Zrínyi lelke megingott, mely olyan, mint a 
szirt, megingathatatlan kősziklaként rendíthetetlenül állt a romlására törő 
csapások rohama ellen." Sztoikus eredetű kép ez, a közös lelki nagyságot 
emeli ki. 

Miután a prédikátor a költő-hadvezér Zrínyi Miklóst a kősziklához ha-
sonlította, újra a Nap-metafora jelenik meg: „méltóságának ragyogásával a 
Napot utánozta, nem hajlott el az erénytől, ő mindig olyan maradt, mint a 
Nap, nem változtatta fényét". 

Kéry János halotti oratiójában kevés a közvetlen bibliai utalás, egyedül 
Sámson nevét olvassuk, míg az ókori irodalomból számos alakot megjele-
nít. Ha azonban megértjük bibliai eredetű képeit, akkor az érvelés rendszeré-
ben jól illik, hogy Zrínyit a „vallás támaszának" nevezi, aki „mindennap telje-
sítette az égieknek azon zsoltárokat, melyeket a bűnbánatról neveztek el". 

A hős gróf lelkisége nem választható el szellemi műveltségétől, ame-
lyet Kéry szintén szóképekkel érzékeltet. A metaforák forrása azonban 
nem a Biblia, hanem a mitológia. A beszédből kiderül, hogy maga a bán 
fogalmazta meg embereszményét: „a legdicsőbb arány azé a szép testé (ő 
mondta), amelynek feje Pallaszé, keze pedig Marsé".51 

E korszakban szinte toposz a tudomány és a hadisten társításának esz-
ménye. Esterházy Lászlót a temetésen Pálffy Tamás így magasztalta: 

51 Mars és Pallas metaforája senkire nem illett jobban, mint az eposzíró hősre; 
Szerb Antal szavait idézzük: „A Zrínyiászt olyasvalaki írta, aki maga is benne 
van az eposzban, aki maga is epikus hős. Képzeljük el, hogy az Iliászt Akhille-
usz írja meg, vagy Aeneist a gyermek Ascanus, akit kézenfogva vezet ki atyja 
az égő Trójából - vagy hogy Nagy Sándor maga megénekli indiai történeteit. 
Ilyesvalami történik a Zrínyiászban." SZERB Antal, Magyar irodalomtörténet, 
Bp., Magvető, 11. kiad., 137. 



„mind Marstól, mind Pallasztól dicsőséges volt". Zrínyi azonban nemcsak 
a vitézi hírével, hanem írói tehetségével is felülmúlta a kortársakat. A pálos 
szónok így magasztalta a Syrena-kötetet: „bölcsessége, mellyel Pallas 
kincstárát egy kötettel gazdagította [...] még a tudósok oszlopcsarnokait, az 
utcákat, a tereket, a városokat, a keresztutakat, a fővárosokat és az országo-
kat is csodálattal töltötte el." 

Kéry János az ókori hősök sokaságát vonultatta fel a beszédében, közü-
lük is kiemelkedik Julius Caesar, aki egyszerre volt író és hadvezér, a szi-
getvári hősre mégis csak irigykedhet, még inkább a költő-hadvezér Zrínyi 
Miklósra: „Te - érdemeid kiválósága miatt - a római diktátornál is na-
gyobb voltál, aki a bölcsességet ritka látvánnyal társítottad a magyar vitéz-
séghez, és magadban szent szövetséggel egyesítetted Pallast és Marsot; na-
gyobb dicsőséggel, mint Julius, aki e kettő révén lett Caesar („ex utroque 
Caesar")" (A Julius Caesarra utaló szavakat a pálos szónok kurziválta, az 
idézet eredetére rátalálhatunk Hoffmann Pál beszédében, de Zrínyinek is 
kedves gondolata volt ez.52 ) 

A többi ókori nagyság: Cocles, Pompeius, Nero, Caligula és Nagy Sándor 
szerepel Zrínyi prózai műveiben is, elsősorban a Vitéz hadnagyban. A kül-
földön Zrínyiről megjelent írásokban többnyire azonosak az ókori párhuza-
mok, ennek egyrészt a humanista örökség, másrészt a csáktornyai „propa-
gandaközpont" lehet az oka. A Kéry-gyászbeszédben ugyanúgy megtalál-
ható a Hannibálhoz hasonlítás, mint a Thököly-kódex Zrínyi-epicediumában, 
amelyet a bajor udvarban mondtak el az elhunyt hős tiszteletére." A szó-
nok a nemzeti függetlenség albán hősével, Szkander béggel is párhuzamba 
állította, akárcsak Andreas Schotto az epitáfiumában, sőt a Comenius amsz-
terdámi köre és a Londonban élő egykori diákjai által jól értesült angol 
nyelvű életrajz írója hosszan tárgyalta a két hős hasonló vonásait.54 

52 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, id. kiad., 250. Zrínyi Ádám jelmonda-
ta is erre a toposzra utalt: „Ex utroque miles" - „Mindkettő révén katona". A 
„mindkettő" természetesen Pallaszra és Marsra vonatkozik, vagyis a tudomány 
és a hadakozás istenei révén akar naggyá válni. 

53 BORIÁN Gellért Elréd, A Thököly-kódex latin nyelvűZrínyi-epicediuma - Zrí-
nyi-dolgozatok II., szerk., KAZINCZY Andrea és KOVÁCS SÁNDOR Iván, 
Bp., 1985,87-107. 

54 Angol életrajz Zrínyi Miklósról, bev., szerk., KOVÁCS SÁNDOR Iván, ford., 
BUKOVSZKY Andrea, GÖMÖRI Éva, RAB Andrea, ZAJKÁS Péter, Bp., 
1987, 128-143. Zrínyi-Könyvtár II. 



Kéry a filozófusok közül Platón és Kleanthész nevét, majd később 
Szókratészt és Szolónt is említi. Bizonyára nemcsak azért utal neves gon-
dolkodókra, mert maga is a filozófia doktora, és több filozófiai témájú 
műve jelent meg, hanem azért is, mert Zrínyit valóban érdekelték az élet fő 
kérdései. Ezt bizonyítja, hogy életének „legnehezebb matériája" a sors 
(szerencse) és az emberi szabad akarat, illetve Isten mindenhatóságának 
paradoxona. Ezen a problémán gondolkodtak Luther és a katolikus teoló-
gusok is a legtöbbet. Zrínyi filozófiai tanulmányaira mutat az a tény, hogy 
a tizennégy éves Zrínyi Platónra utalással kezdte a Szent Lászlóról szóló, 
kívülről elmondott latin nyelvű oratióját. 

A pálos szónok szerint a gróf szorgalmasan tanulmányozta a jogtudo-
mányt is, de a poétikai és retorikai műveltségéről szólt a legmelegebb han-
gon: „Tiszteltük virágzó és egyszersmind nagyon érett bőségét poétikai és 
retorikai műveltségének, és az egy ember nyelvére rászállt többnyelvű köl-
tészetét, a tekintélyben Periklésztől, a szépségben Démoszthenésztől sem-
miképpen el nem maradó ékesszólását, ha szabad mondanunk, Horatiusszal 
és Vergiliusszal versengő múzsáit, a királyi udvar kiváltságától száműzött, 
áldozatul hozott igazságszeretetét, a régi időknek ismeretét és a történeti 
művekben való igen nagy jártasságát." 

1.2.3. Zrínyi Miklós költészetéhez és Zrínyi Péterhez való viszony 

Kéry ismerte Zrínyi többnyelvű költészetét, amelyet Horatiusszal és Vergi-
liusszal hasonlított össze. E két latin költő szerepel a Syrena-kötet prefació-
jában is; Zrínyi még szabadkozott, hogy ő nem éri el a nagy elődök szint-
jét, Kéry viszont már kijelentette: az ókor két legtöbbet idézett poétájával 
„versengenek múzsái". 

A szónok, amikor ritmikus, rímes prózában írt sorokkal vádolta a világ 
átkos szerencséjét, akkor igazában Zrínyi sokszor fontolgatott témáját, a 
„sors bona" és a „sors mala" („jó és rossz sors") változandóságát imitálta. 
A Syrena-kötet említésekor Ariadnéhoz hasonlította az elhunyt költőt, ez 
nyilvánvaló utalás az Arianna sírása című versére. Zrínyi mint a „marpes-
sai szikla" viselte el fiának és első feleségének halálát, mert „mindig min-
den bajában csodálatos nyugalmának font babérjait viselte". A „babér" szó 
ebben a szövegkörnyezetben szintén felidézheti fia halálára írt Elégiáját. 

Kéry oratiójában idézte a költőként is ismert VIII. Orbán pápa „jósla-
tát", vagyis azokat a horatiusi sorokat, amelyeket a saját verseskötetét át-
adó pápa Zrínyinek írt ajánlás gyanánt. Forstall kéziratában szintén szere-



pel ennek a vatikáni megtiszteltetésnek a leírása. Zrínyi bizonyára büszke 
lehetett erre, mert eposzában ugyancsak visszhangzanak a horatiusi sorok, 
amikor a szigetvári hős elküldi fiát a várból, és atyjához méltó tetteket vár 
tőle (V. 83.).55 

Meglepő, hogy Kéry nem utal a Zrínyi-címerre, mert a gyászbeszédek 
toposszerű eleme a címer értelmezése. Kérdésként vethető fel: a pápa által 
idézett sorok nem helyettesítik-e a címerre utalást? A Zrínyi-címerben a to-
rony az erény jelképe, a szárnyak pedig a jó hírnévé. A Horatius-vers sas-
allegóriával kezdődik, a címer pajzsának másik része pedig két sasszárnyat 
ábrázol, mert az erény által keletkező jó hír szárnyal, mint a sas. A Horati-
us-sorok - az időrendet megtörve - a III. Ferdinánd által adományozott bá-
ni kinevezés után következnek, a szónok ezzel is kiemeli a jelentőségét. 
Zrínyi ugyanis még tizennyolc évesen állhatott a pápa elé, a család európai 
hírneve mellett valószínűleg Pázmány bíboros ajánló levele segítette a 
rendkívüli megtiszteltetés elnyeréséhez. 

Kéry hosszasan magasztalta a bán szellemi tehetségét és szorgalmát, 
mert még felnőtt korában is állandóan művelte magát. Senki sem tudta ke-
zéből a könyveket kiragadni, mert „élesen átlátta, hogy jobban szeretik és 
félnek az olyan sisakoktól, amelyek tudással teli főn nyugosznak, és hogy 
vak lesz az a Mars, mely a bölcsesség szeme nélkül jár". A sisak-hasonla-
tot talán még magától Zrínyitől hallotta, ezt támaszthatja alá a következő 
részlet is, melyben közvetlen utalás van a költő-hadvezér személyére és 
szavára: „Mivel pedig sem Bellona Paliasz nélkül, sem Mars Apollo nélkül 
egyrészt nem félelmetes az ellenség számára, másrészt katonasága javára 
nem lehet győzedelmes, a legdicsőbb arány azé a szép testé (ő mondta), 
amelynek feje Pallasé, keze pedig Marsé. Maga a fenséges Pallas, aki szel-
lemét kiművelte, fejére ércsisakot, kezébe lándzsát helyezett, s ezért egy-
hangúlag dicsérnünk kell lelkének azt a hihetetlen erejét, mellyel Zrínyi 
Miklós Mars volt katonaköpenyben, tógában Cato, otthonában Castor, Pol-
lux a harcban, egyformán járatos a fegyverviselésben és a múzsák Mecéná-
sa, s úgy forgatta a könyveket, mintha soha fegyvert nem ismert volna, s 
úgy a fegyvert, mintha soha könyvet nem ismert volna, vagyis a tógás és 

55 KARDOS Tibor, Zrínyi, a költő a XVII. század világában, ItK 1932, 261. 
VIII. Orbán pápa Horatius Carmina IV. 4, 29-32-re utal. Vö. Horatius összes 
művei, ford., BEDE Anna, Bp., 1989, 138. - „Fortes creantur fortibus et bonis; / 
est in iuvencis, est in equis patrum / virtus, neque inbellem feroces / progenerant 
aquilae columbam" = Horatius, Ódák és epódoszok, kiad., bev., BORZSÁK Ist-
ván, Bp., 1975, 435-436. Auetores Latini, XVIII 



katonaköpenyes Paliasz révén egyaránt szilárddá tette dicsőségének két te-
rületét." 

A szónok a peroratio legszebb költői metaforájában Magyarországot 
egy asszonyhoz hasonlította, akit Zrínyi védelmezett: „Te voltál az, aki ezt 
az egykor gyönyörű aranyalmát, az annyi szent fiának apostoli palástjába 
öltözött szépséges, racheli Magyarországot, ezt az egykor marsi villámok-
kal pajzsként felfegyverzett nagy erős Asszonyt, kit a felkelő és lenyugvó 
nap egykor úgy látott, mint aki ellenségeit legyőzi és ellenfeleinek véres 
vereségei révén a csillagok Capitoliumáig emelkedik, Te újra megerősítet-
ted, és ő örvendezett [...]" 

„A nagy erős Asszony" részben mitológiai utalás, mert közvetlenül az 
idézet után Bellonát, Mars feleségét említette a szerző, de még inkább ó- és 
újszövetségi gyökerű. Hoffmann Pál magyar nyelvű gyászbeszédében e 
metaforának is fellelhetjük bibliai eredetét a Zsoltárok könyvében (Ps 
44,13). Az „asszony" nem más, mint „Tirusz leánya", Izrael szimbóluma, így 
a barokk kor jellegzetes párhuzama Izrael és Magyarország között. A Szi-
geti veszedelem első énekében is példát találhatunk erre: „Scythiából, azt 
mondom, kihoztam őket, / Mikint Egyiptusból az zsidó népeket." (I. 14.) 

Valószínűnek tartjuk a „nagy erős Asszony", a „racheli Magyarország", 
illetve a Thészeuszt sirató Arianna metaforikus megfelelését.56 Arianna 
alakja a mítoszban összeforrt a labirintusból való kiszabadítással, mivel a 
barokknak az egyik legkedveltebb toposza a labirintus volt. Kéry a Mártis 
Turcici ferociában többször utal Daedalusra, és Zrínyiújvár elestekor is a 
krétai labirintusmetaforát alkalmazza Zrínyi helyzetére.57 

A szónok költői ihletettségű utolsó mondatában ötször ismételte meg, 
hogy Zrínyi Miklós „hamvaihoz" beszélt. A Syrena-kötetet záró Peroratio 
ugyancsak a halálra utaló „hamu" szóval fejeződik be: „Mig élek harcolok 
az ottomán hóddal / Vigan burittatom hazám hamujával." „Miklós gróf 
hamvai" és a „hazám hamuja" kifejezések egymásra játszanak, jelzik a bán 
halálának jelentőségét. 

56 BORIAN Elréd, Zrínyi Miklós „Syrena"-kötete és az „Arianna sirdsa" allego-
rikus értelmezése = Az olvasó - az olvasás, Irodalmi tanulmányok, szerk., H. 
NAGY Péter és THIMÁR Attila, Bp., 1999, 101-122. FISZ Könyvek 1. E ta-
nulmánynak új címmel ellátott, bővített változata olvasható ebben a könyvben. 

57 KÉRY János, Mártis Turcici ferocia, Pozsony, 1672. Aa: „Cretae labirintus" -
B 1: „Daedalo aures datas" - T 2: „remigio Daedali" 



Kéry János Zrínyi egyik fő témájával, „a világ átkos szerencséjével" 
kezdte, a családtörténettel, a Zrínyiek hősiességének, műveltségének leírá-
sával folytatta a beszédét, s keretként az elhunyt gróf lírai alkotásaira való 
utalásokkal fejezte be mondanivalóját. Méltán tételezhetjük fel, hogy Kéry 
János Zrínyi-gyászbeszédére hatással volt a Syrena-kötet szerkezete, mely-
ben lírai költemények fogják közre a világirodalom talán legszemélyesebb 
eposzát.58 

A fiatal Kéry feltűnően sokszor utalt a francia kapcsolatra, amely a bé-
csi udvarban gyanússá vált, Zrínyi költészetét pedig annyira ismerte, hogy 
még a kéziratban levő Elégiát is idézte. Felvetődik a kérdés: a szónoknak 
kinek kellett elsősorban megfelelnie? Nem gondolhatunk másra, mint Zrí-
nyi Péterre, aki bátyja halála után a temetés ügyeit intézte, mert az özve-
gyet eléggé lekötötte lelki fájdalma. Zrínyi Péter pedig „a szász választót, a 
pápát és más uralkodókat értesítette".59 Zrínyi Péter politikai, eszmei elvá-
rásai tükröződhetnek a Kéry-gyászbeszédben és valószínűleg a nem ismert 
többi szónoklatban is. A Nádasdy által kiadott gyászbeszédekre való utalás 
szintén Zrínyi Péter hatása lehet: kapcsolatkeresés az elhunyt bánnal ko-
rábban rossz viszonyban levő nagy hatalmú, diplomáciai kapcsolatokkal ren-
delkező, rendkívül gazdag országbíróval, és az Esterházy család fejével, az 
ifjú Esterházy Pállal. 

Bethlen Miklós közvetlenül Zrínyi Miklós halálának leírása után je-
gyezte fel az Önéletírásában, hogy csak „öccse, Zrínyi Péter odajöveteléig" 
maradt Csáktornyán, ebből is azt sejtjük, hogy Zrínyi Péter intézte a teme-
tést. 

Kéry János halotti beszédének imitálásáról is tudunk: Vargyassi And-
rás, kőszegi plébános, Esterházy Pál nádor temetésén elmondott oratiójá-
ban elevenítette fel a pálos szónoklatát és Zrínyi emlékét. Az azonos veze-
téknevűjezsuita Kéri Bálint a horvát bánokról szóló évkönyvében megem-

58 Vö. KOVÁCS SÁNDOR Iván, „Ha mit az én magyar verseim tehetnek", 
A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában, It, 1998/1-2, 
181-209. 

59 KLANICZAY T., I. m., 799. Vö. KATONA I., História critica, XXXIII, Buda, 
1804, 585-586. - M. I. I., Zrínyi Miklósnak a vadkan által történt szerencsétlen 
haláláról 1664. esztendőben, Tudományos Gyűjtemény, 1822, X, 12-17. -
FRAKNOI Vilmos, Z. M. pályájának vége. 1664. ápril-november. (Közlemé-
nyek a vatikáni levéltárból), TT 1894, 578-595. - Később az özvegy és Zrínyi 
Péter kapcsolata nagyon megromlott. 



líti Francesco Barberini figyelmességét és XIV. Lajos pénzküldeményét, 
valószínűleg a kinyomtatott halotti beszédből tudhat róluk. 

A Kéry-gyászbeszédnek némi szerepe volt a protestáns kultúrkörből ki-
induló Zrínyi-kultusz XVIII. század végi újraélesztésében is. Az ifjú Ka-
zinczy 1788 nyarán felkereste Ráday Gedeont, a nagy könyvgyűjtő irodal-
márt, aki egy „deák munkát" tett elé, „melyben ennek a poéta Zrínyinek 
kultúrája felől nagy magasztalásokkal szólott a synchronus [kortárs] író, de 
a könyv írójának nevét elfelejtettem." Szabó András szerint a könyvjegyzé-
kek alapján egyértelmű, hogy Kazinczy Kéry János halotti beszédét olvas-
ta, annak is a második kiadását.60 

A restaurált Szent Ilona-kápolna 

60 SZABÓ András, Zrínyi - Ráday - Kazinczy, Irodalomismeret, 1996, 3-4. szám, 
70. 



1.3. ESTERHÁZY PÁL: MARS HUNGARICUS (1665) 

Három évszázadon át kéziratban maradt Esterházy Pálnak a fe l tehe tően 
1665-ben készül t Mars Hungaricusa. Ennek talán leg inkább az az oka, 
hogy a nádor politikai nézeteit, tetteit nem ítélte m e g kedvezően az utókor, 
ehhez a képhez azonban nem illett ez az írása, ezért inkább mel lőzték ki-
adását, értékelését. 

Hausner Gábo r mutatta ki az Esterházy Pál levéltárában őrzött Zrínyi-
iratok közül két levélnek és a Lipót császárhoz intézett memorandumnak a 
hatását a Mars Hungaricusra, sőt az Áfium és a Szigeti veszedelem sorainak 
imitációja is fe l fedezhető benne.61 Esterházy a „háborúról hamisan tá jékoz-
tatók" ellen írta emlékiratát, amelyben „teljes egészében közli a vasvári bé-
keokmány szövegét és azt az iratváltást, amely a király és a magya r taná-
csosok közöt t 1664 végén zajlott , s fel tehető, hogy fe lhasznál ta a hely-
színről hazaküldött leveleit, mivel ezek egyeznek az emlékirat leírásaival."62 

Egyes szám harmadik személyben ír, akár Julius Caesar , hogy tárgysze-
rűbbnek tűnjék, és céljait közvetet teben tudja megfoga lmazn i . Es terházy 
szerzői céljáról Hausner így vélekedik: „Esterházy Magyarország rendjei t 
akarta felrázni a vasvári békekötés okozta sokkból. Al ighanem az a szán-
dék is vezette, hogy a téli hadjárat első évfordulójára monumen tumot állít-
son Magyarország Marsának, Zrínyi Miklósnak ."" 

Esterházy a Mars Hungaricust II. Rákóczi György uralkodásával kezd-

te, és elismerte, hogy a fe jedelem kezdetben sikeresen kormányzot t . A ka-

tolikus érzelmű gróf azonban erőteljes szavakkal ítélte el Rákóczi fejedelem 

lengyelországi hadjáratát , katonáinak zabolátlan viselkedését: „A szobrok 

összezúzása, miseruháknak köpenyként való viselése, a serlegek megszent -

ségtelenítése és sok más rémtett, a katolikus szertartást illető gyalázkodá-

sok mindennapi eseménynek számítottak, továbbá a nyomorult parasztoknak 

sohasem hallott módon való megkínzása, gyújtogatás, rablás, becstelenítés, 

öldöklés és más e f fa j ta dolgok, amelyek hangos szóval bosszúért kiáltót-

ól HAUSNER Gábor, Esterházy Pál emlékirata Zrínyi 1663-64-ben vívott harcai-

ról = ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. kiad., 19-22. 
62 HAUSNER Gábor, Esterházy Pál: Mars Hungaricus = Kardok és kulcsok, „Je-

lentkezünk" különszáma, szerk., FŰZFA Balázs, Szombathely, 1990, 21. 
63 HAUSNER, I. m„ 1990, 24. 



tak."64 Esterházy sajnos nem túloz. Ezt bizonyítja többek között Petrityvity-
Horváth Kozma Önéletírása, aki Bethlen Jánosnak, az elfoglalt Krakkó ka-
pitányának titkára volt.65 

Esterházy sokáig nem említi Zrínyi nevét. Vajon miért? Hallgatása ar-
ról vallhat, hogy tudott róla: Zrínyi támogatta a fejedelem hadjáratát. Ester-
házynak Barcsai Ákosról és Kemény Jánosról is rossz véleménye volt, sze-
rinte a hatalom fontosabb volt számukra az ország érdekénél. Várad meg-
vételénél érezteti értetlenségét a német csapatok passzivitása miatt. Tetőzte 
a csapást Érsekújvár elfoglalása, melyet atyja, Esterházy Miklós erősített 
meg, aki generálisa volt. „Később néhai nagyméltóságú Esterházy Miklós 
gróf vétette körül fallal, és erősítette meg a kelet felé néző oldalon, aki 
akkor ennek a helynek generálisa volt, később pedig nádor, az én hőn 
szeretett atyám. Nemrégen pedig méltóságos Lippay György esztergomi 
érsek úr teljesen rendbe hozatta és az új várvédelem szabályai szerint vétet-
te körül fallal, saját költségén, úgy hogy már nem várnak, hanem - joggal -
erődítménynek lehetne nevezni. Falait ugyanis széles árok övezte, amelyet 
a Nyitra folyó vizének odavezetésével töltöttek tele. De hibáztak abban, 
hogy az árok nem volt elég mély, tudniillik egész vizét elég könnyen el le-
hetett vezetni, ami később a vár vesztét okozta."66 

Érsekújvár eleste után, „amelyet sem a magyarok, sem a szomszéd né-
pek soha eléggé meg nem sirathatnak", érkezett meg a tábornokká kineve-
zett Zrínyi Miklós. „Itt sok titkos beszélgetés folyt közte és Esterházy Pál 
gróf között, késő éjszakáig, ezt pedig soha, amíg csak élek, nem fogom el-
felejteni, nagy jelentőségű dolgokról volt szó, amelyeknek leírását tollam 
tiltja."67 Azt gyaníthatjuk, hogy arról volt szó, amit Kemény János a tatár 
fogságban mert leírni Pázmány érsek, Esterházy Miklós nádor és Bethlen 
Gábor fejedelem 'traktáiról': „az magyar nemzetnek szabadulását és ma-
gyar nemből állatandó királyságot, hogy restituálhatnák az régi mohácsme-
zei magyarok végezések szerént; erről volt elég tractájok is".68 

64 ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, bev., szerk., HAUSNER Gábor, ford, 
IVÁNYI Emma, Bp., 1989, 110. Zrínyi-Könyvtár III. 

65 PETRITYVITY-HORVÁTH Kozma, Önéletírása = Magyar gondolkoáók 17. 
század, szerk., TARNÓC Márton, Bp., 1979, 1039-1060. Magyar Remekírók 

66 ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. kiad., 125-126. Zrínyi-Könyvtár III. 
67 ESTERHÁZY, I. m., id. kiad., 134. 
68 KEMÉNY János Önéletírása = Kemény János és Bethlen Miklós művei, kiad., 

jegyzetek: V. WINDISCH Éva, Bp., 1980, 100. 



Az erdélyi eseményekkel, Érsekújvár ostromával és Zrínyiújvárral kap-
csolatban nagyon hasonlít Esterházy Pál véleménye a jezsuita Kornéli Já-
noséhoz és Kazy Ferencéhez, akik Lippay érsek nézeteit tartották mérvadó-
nak, az érsek elismert tekintélye lehet véleményük hasonlóságának alapja. 
Kornéli írta meg Lippay és Széchényi György érsek életét. Lippay érsek 
pedig Esterházy Pál keresztapja volt, akire így emlékezik vissza: „Mentem 
penig Lippay György esztergami érsek uramhoz is, ki körösztapám vala, ki 
is igen jószivvel látott."69 

Az 1663. év leírásában, a török félelmetes támadásának említésekor Es-
terházy Pál elsőként Széchényi György győri püspököt magasztalta, aki 
már 1651-ben, még veszprémi püspökként részt vett Segesd ostrománál, és 
Zrínyivel szorosan együttműködött. Felmerülhet a kérdés: az ifjú Esterházy 
a Mars Hungaricust nem Lippay érsek és Széchényi György győri püspök 
hatására, sőt biztatására írta-e 1665-ben? Rajtuk kívül elsősorban az ország 
biztonságáért felelős Wesselényi nádorra kell gondolnunk. 

„Wesselényi nádor már 1665 elején Esterházy Pált javasolta főkapi-
tánynak, abban a hitben, hogy Souches megbízatása csak ideiglenes."70 A ná-
dornak ezt a javaslatát a Mars Hangaricus hangsúlyos helyén (47. fejezet) 
olvashatjuk, amely előtt a vasvári békére adott válasz áll. A királynak szóló 
beadvány, amelyet a főurak a nádor vezetésével készítettek, a német kapi-
tányok kíméletlenségét ostorozza: 

„Tény az, hogy a Nyitrára, Bodokra, Galgócra, Trencsénbe, Szalakócra, 
Semptére és máshová kinevezett német kapitányok - elmondani nem lehet, 
milyen jogtalan módon - mindenüknek elrablásával gyötrik a jobbágyokat, 
és földesuraikat, szabadon elhurcolva minden válogatás és bármire való te-
kintet nélkül bárkinek gabonáját, borát és állatait, vámfizetésre, munkavég-
zésre utasítva a jobbágyokat. [...] Végül is ennek az országnak minden sza-
badságát, kiváltságát és előjogát, amelyeknek a nemzet örvendett vagy ör-
vendenie kellett volna, teljesen letiporták, megsemmisítették, és hogy már 
nincsenek ezeknek birtokában, azt naponta kénytelenek forró könnyekkel 
felpanaszolni. Egy szóval, eme Magyarország és az említett nemzet mé-
lyen megvetve, lenézve, semmibe véve, minden kiváltságától és szabadsá-
gától megfosztva, szolgaságba és rabságba döntve maradt itt, és keservesen 
siratja teljes pusztulását. 

69 ESTERHÁZY PÁL, Visszaemlékezés = Uő., Mars Hungaricus, id. kiad., 316. 
70 IVÁNYI Emma, Esterházy Pál = ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. 

kiad., 439. 



Most is az újvári főkapitányságot áttették Komáromba, s a magyarokat 
ebből a tisztségből és méltóságból kirekesztették, s bizony ezt a dolgot, 
mint ami diplomáikkal, törvényeikkel, cikkelyeikkel, sőt szabadságukkal is 
erős ellentétben áll, semmiképpen sem fogadják el és nem is tűrik, hanem 
saját szabadságukért, törvényeikért ténylegesen és nyomban kiállnak, hogy 
ez a főkapitányi tisztség a kapitányságokkal együtt a magyarok kezén ma-
radjon."71 

Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a vasvári békére való válaszban még Zrí-
nyi Miklós érvelését is felfedezhetjük. 1671 után már nem lehetett a ma-
gyar törvényekre, szabadságra hivatkozni. Nem lehetett szó ilyen bead-
ványról, Hocher és köre ezt akarta elérni. 

Az ifjú Esterházynak az újvári főkapitányságra való jelölését is szolgál-
hatta a Mars Hungaricus megírása. Hadi tapasztalatait és alkalmasságát bi-
zonyíthatta emlékiratával. Érsekújvár fekvését, ostromát is talán azért írja 
le oly részletesen, hogy jelezze igényét a főkapitányságra. 1668 decembe-
rében újra tanácskozásra hívták a magyar főurakat, akiknek lázadó hangu-
lata ismert volt az udvar előtt. Egyetlen eredménye Esterházy Pál bányavi-
déki főkapitánnyá való kinevezése lett. 

Kérdésként merülhet fel, hogy Zrínyinek Pécs ostrománál való elma-
rasztalása, amely katonai szempontból feltűnően nagy tévedésnek tűnik, 
nem arra szolgált-e, hogy Esterházy a bécsi haditanács számára független-
ségét és együttműködési készségét bizonyítsa? A latin nyelven való írás is 
arra mutathat, hogy könyvét nemcsak a magyar nemességnek szánta. 

A Mars Hungaricus Zrínyi Miklósé mellett tükrözi Lippay György ér-
sek és Wesselényi Ferenc nádor politikai hatását is, akik az udvar előtt a 
vasvári béke után kegyvesztetté váltak. Talán ez az egyik oka annak, hogy 
Esterházy Pál nem adta ki művét. A másik talán az, hogy Nádasdy Ferenc-
cel közismerten rossz volt a kapcsolata, aki házasságát is megtámadta Es-
terházy Orsolya kiskorúsága, illetve az általa örökölt óriási vagyon miatt. 
Nádasdy Zrínyi Miklóssal is rivalizált mind kulturális, mind diplomáciai 
téren; az országbíró lelkes támogatója Szelepcsényi kancellár volt. Ahogy 
közeledett Zrínyi Péter Nádasdyhoz, úgy távolodhatott tőle Esterházy Pál, 
aki valószínűleg Zrínyi Pétert a már halott Zrínyi Miklós dicsőítése révén 
sem akarta központba állítani. 

71 ESTERHÁZY, Mars Hungaricus, id. kiad., 194. 



A Mars Hungaricus, „egy j ö v e n d ő vérözönt j e l ző" két fé le lmetes üstö-
kös fel tűnésével fejeződik be. Isten büntetésének je leként értelmezi, akinek 
a megtérők iránt azonban nagyobb az irgalma, mint igazságossága. E bal-
jós jel valószínűleg mindenekelőtt az ország sorsa miatt aggódó Esterházy 
lelkének félelmét fejezi ki. 

Esterházy Pál, háttérben a téli hadjárat jelenetei 



1.4. KÉRY JÁNOS: MÁRTIS TURCICI FEROCIA (1672) 

Kéry János neve szinte teljesen ismeretlen a XX. században Zrínyivel fog-
lalkozó szakirodalomban, pedig Kéry jelentős történeti művében, a Mártis 
Turcici ferociában („A török Mars vadsága") a magyar végeken 1663-64-
ben zajló eseményeket írja le, melyek jelentős szereplője Zrínyi Miklós.72 

A Thököly- és Rákóczi-kori küzdelmek főként protestáns résztvevői, a ro-
mantikus történetírás, a Habsburg-ellenes szemlélet más Zrínyi-képet várt, 
ezért nem került be Kéry a szakirodalom „kánonába", ezért nem fordították 
le, és nem is vettek róla igazán tudomást. 

Kéry dicsőíti Zrínyit, és megemlékezik a pápa kitüntető figyelméről, 
Francesco Barberini bíboros segítségéről. Középutat keres viszont Monte-
cuccoli és Zrínyi vitájában. A politikai röplapokon Kanizsa ostroma és Zrí-
nyiújvár feladása volt a legvitatottabb kérdés. Valószínű, hogy Kéry köny-
ve közli ezekről az eseményekről a legrészletesebb tudósítást, megpróbálja 
egyszerre megérteni Zrínyit és Montecuccolit. 

Eléggé meglepő viszont, hogy Kéry - a jezsuita forrásokkal szemben -
nem igazán említi Esterházy Pál szerepét a téli hadjáratban, csak sejthetjük, 
hogy a Szelepcsényi és Esterházy között már az 1670-es években meglevő 
ellentét lehet a háttérben. 

A török háborúról a pálos historikusnak közvetlen információi lehettek 
bátyjától, Kéry Ferenctől, aki részt vett a török elleni küzdelmekben, s jó 
kapcsolatban állt Zrínyi Miklóssal. 

72 KÉRY János, Mártis Turcici ferocia, Pozsony, 1672. Benger is elsorolja Kéry 
műveit, köztük ezt is: „Belli Ottomanici in Regno Hungáriáé grassantis Histó-
ria, sub titulo: Ferocia Mártis Turcici, Augustissimo Imperátori Leopoldo dica-
ta." BENGER, I. m., 86. - Bathó István részletesen összefoglalta Kéry művé-
nek tartalmát. - Kéry másik történeti munkája: Georgii Szelepcheny vita, opera 
et virtutes („Szelepcsényi György élete, munkássága és erényei", Pozsony, 
1676), amely jól kifejezi a pálos rendfőnöknek az érsekhez és az udvarhoz való 
hűségét. Benger szerint Szelepcsényi halála előtt egy pálost akart magához hí-
vatni, és bőkezű adománnyal látta el a máriavölgyi kolostort. - Kéry János tör-
téneti munkásságát jól ismerték a jezsuiták, mert még a szatmári rendházban is 
megvoltak könyvei. Vö. BURA László, A jezsuiták Szatmáron = Magyar egy-
háztörténeti vázlatok, Regnum, szerk., ZOMBORI István, 1997/1-2, 25. ME-
TEM folyóirata 



Kéry Forgách Ádám szerencsétlen párkányi csatáját egy klasszikus idé-
zetre rímelő, költői mondattal értelmezi: „Háromszor is boldogok lennétek, 
ti magyarok, ha a sorssal élni tudnátok!" („Fortunati, ter beati sorte sua uti 
si nossent, Hungari!" vö. Aeneis, I. 94, 437) A költészethez való vonzódását 
mutatja, hogy Érsekújvár eleste után a Bécsből menekülő tömeget egy Ovi-
dius-idézettel jellemzi.73 Néhány megjegyzéséből az is kiderül, hogy figye-
lemmel kísérte az európai eseményeket, különösen aggódva írta le: Moszk-
va, vagyis az oroszok el akarják nyelni Lengyelországot, amelynek sorsát a 
pálosok különösen is szívükön viselték („Moscum ut Poloniam devoret"). 

Kéry művének címében egy ismert metaforát találunk: „a török Mars". 
A pálos szerző nagyon szerette hőseit mitológiai alakokkal összehasonlíta-
ni, ez azonban a barokk korszak általános jellemzője is.74 A Szigeti vesze-
delemben maga Zrínyi nevezi a háborút, illetve a vitézi lelkületet „Mars"-
nak. Gyöngyösi egyik eposzának már a címében megtalálható ez a név: 
Marssal társalkodó Murányi Vénus. Esterházy Pál művének címe pedig: 
Mars Hungaricus („A magyar Mars"). Esterházy nyíltan, Gyöngyösi meta-
forába rejtve utal a magyar Marsra, aki nem más, mint Zrínyi Miklós. Kéry 
gyászbeszédéből is világos ennek a mitológiai párhuzamnak a genealógiai 
alapja: a Zrínyi család őseit Marstól és Bellonától származtatták. A Szigeti 
veszedelemben „az török Márs"-ról is olvashatunk (XV. 59.). 

Ha összevetjük Kéry történeti művének teljes címével a gyászbeszéd 
egy mondatát, akkor érdekes megfigyelést tehetünk. „Beszéljen békés nap-
jaink szörnyűséges ellensége, ez a gazságokkal teli rabló s vad haramia, a 
török, mely garázda módon Magyarország belsejébe támadott [...], de Ko-
máromnál vadságával és őrjöngésével együtt Zrínyi vitézségétől erőtlenné 
vált".7' Kéry könyvének barokkos címét pedig így lehetne lefordítani: „A 
török Mars vadsága, mely Krisztus születése után az 1663. és 1664. évben 
Magyarország belsejébe támadott, de első Lipót császár győzhetetlen sere-
gei által erőtlenné vált".76 

73 „Ut fugiunt aquilas timidissima túrba columbae, / Utque fugit visos Agna novel-
la lupos." KÉRY, /. m., D4. Vö. OVIDIUS, Ars amatoria, I, 117-118. 

74 Vö. BENE S., Zrínyi mint „magyar Mars" = ESTERHÁZY Pál, Mars Hungari-
cus, id. kiad., 387-^107. Zrínyi-Könyvtár III. 

75 „Loquatur illis ipsis feriis immanissimus hostis, sceleratissimus praedo, lanista 
ferissimus Turca in Hungáriáé grassans viscera [...] Zriniana fortitudine enerva-
tus." 

76 „Mártis Turcici ferocia anno a Christi ortu supra millesimum sexcentisimum se-
xagesimo tertio et quarto in Hungáriáé irruens, invictisque aug. caesaris Leo-
poldi primi agminibus enervata." - A fordítás kiemelései tőlem valók. 



Az idézett mondat és a cím között nyilvánvaló a hasonlóság, csupán 
egy lényeges különbség van: Lipót császár seregei győzték le a törököt, 
nem pedig Zrínyi vitézsége. Azt a Lipót császárt dicsőíti Kéry, akiről a te-
metési beszédében hallgat. Mivel magyarázhatjuk ezt? A történelmi helyzet 
megváltozásával, a Wesselényi-mozgalom bukásával, mert ez lehetetlenné 
tette, hogy egy kiadásra szánt mű címlapján Zrínyi Miklós neve szerepel-
jen. Kéry azonban olyan címet adott könyvének, hogy a korabeli olvasó a 
török Marsról rögtön a magyar Marsra, Zrínyi Miklósra asszociálhasson. 
Meg merjük hát kockáztatni azt a feltevést, hogy „igazi" címe ugyanaz lett 
volna, mint Esterházy Pálé: 'A magyar Mars' vagy 'A Magyar Mars vitéz-
sége' , csak a politikai események hatására kellett könyvének „A török 
Mars vadsága" címet adnia. 

Kéry többször elszörnyülködve emlegeti, hogy a lázadók az ősi ellen-
séggel, a törökkel is szövetséget kötöttek.77 Zrínyi Péter árulását határozot-
tan elítélte („contaminatum perfidia Petrum"), kérdés, hogy mennyire saját 
meggyőződése vagy pedig a bécsi propaganda, esetleg Szelepcsényi érsek 
hatására tartotta árulásnak Zrínyi Péter tevékenységét. Könyve végén újra 
Hungáriát szólítja meg, akár 1664-ben a gyászbeszédében. Most azonban 
Magyarországot az uralkodóház iránti hűségre és a kivetett adók elfogadá-
sára inti. Jól példázza ez a Szelepcsényi és Széchényi érsek közti feszültsé-
get, aki az adók felemelése után azonnal kérvényt nyújtott be a császárnak. 

A könyvre jellemzően az utolsó bekezdésében is metaforikus példaként 
állnak az antik mítoszok szereplői: nem szabad, hogy 'Medea' vagy 'Kir-
ké' szava elcsábítsa az országot, amely csak Ausztria árnyékában élhet. A 
szerző utolsó mondata figyelmeztetés a magyarságnak: „Megtagadni [az 
uralkodóházat] nem tudod kegyelet nélkül, ellentmondani nem tudsz eszte-

77 Kéry János elítélő véleményét támasztja alá az a tény, hogy mikor Zrínyi Péter 
Kéry Ferencnél, a szónok testvérénél szállt meg Bécsbe vezető útján, bár Kéry 
Ferenc befogadta a bánt, de titokban jelentette az udvarnak. Vö. PAULER 
Gyula, Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése, 1664-1671, I, 
Bp., 1876, 393. - A pálosok és Zrínyi Péter között egyébként is nézeteltérés tá-
madt. - Érdekes adatot találtunk arra, hogy az olvasó egyben értelmező is: a 
veszprémi érsekség könyvtárában levő Mártis Turcici ferociaban valaki tollal 
áthúzta a Zrínyi Péter árulását elítélő, zárójelben levő mondatot: (si expungas 
contaminatum perfidia Petrum). A „groteszk" ebben az olvasatban az, hogy a 
latin mondatot így lehetne szó szerint lefordítani: ha „kitörlöd" az árulással be-
szennyeződött Zrínyi Pétert. Az egyik olvasó pedig „kitörölte". (Koller Ignác 
püspök könyvtárából való a példány, „Ex libris Ignatius Koller Episcopus 
Veszpremiensis", Nr. 158. - Könyvtári jelzet: 10 587) 



lenség nélkül, ellene küzdeni őrültség nélkül". Kéry első szava: „Magyar-
ország", utolsó pedig: „őrültség" - aligha véletlenül. 

Az 1664-ben elhangzott halotti oratio szerint Zrínyi Miklós „a legked-
vezőtlenebb sorsot is (mert lehet ennél egyáltalán kedvezőtlenebb?) mindig 
bátran elviselte". A szónok egyértelműen kimondja, hogy ez a sorscsapás a 
török legyőzésének, vagyis „e széttépett, elpusztított, zaklatott, szétszagga-
tott, reménytelen hazának az ősi boldogságba való visszahelyzésének" 
megakadályozása volt. 1664-ben, a halotti beszédében Kéry a vasvári bé-
kéről egy szót sem szólt, sőt szónoki fogással tudatosan csendet parancsolt 
magára („Sileamus reliqua."). Mivel Kéry a franciabarát Barberini bíboros-
nak ajánlotta beszédét, és XIV. Lajost, illetve a Rajnai Szövetség egyik 
legjelentősebb tagját, „Münster infulás fejedelmét" is oly nagy tisztelettel 
említette, az elhallgatásból való következtetés („argumentum e silentio") 
egyértelmű: a szónok 1664-ben nem értett egyet a vasvári békével. 

Kéry nyolc évvel később összefoglalta a Zrínyi Miklós felett mondott 
halotti beszédének lényegét, de a Mártis Turcici ferociában már ésszerűnek 
tartotta a vasvári békét. Jogos kérdés: hogyan lehetett Zrínyit, a vasvári bé-
ke heves ellenzőjét és a békekötést egyszerre dicsérni?78 A bécsi udvarban 
is tudták azt, hogy a vasvári béke váltotta ki az elégedetlenségi mozgalmat, 
így a béke értelmezése alapvető politikai kérdéssé vált a Királyi Magyaror-
szágon és Erdélyben is. 

Az Erdélyi Fejedelemség számára a török pusztítások és Nagyvárad el-
foglalása után a vasvári béke jogilag bizonyos biztonságot nyújtott, részben 
ezért tárgyalt a fejedelem és tanácsa olyan óvatosan a „békétlenekkel". 
A Porta területi igényeinek azonban teljesen kiszolgáltatta Erdélyt, amely 
képtelenné vált arra, hogy a protestánsok jogait védelmezze a Királyi Ma-
gyarországon.79 A gyenge Erdély mindkét nagyhatalom érdekét szolgálta, 
ezért nem sikerült Telekinek semmilyen fontos kérdésben a bécsi követtől, 

78 Megértjük az OSZK Mártis Turcici ferocia másodpéldányának latin nyelvű be-
jegyzését, amely így hangzik magyarra fordítva: „Sajnálatos, hogy ez a szerző a 
szavak puszta metaforáival rendszerint elhomályosítja az igazságot." 

79 „Bethlen János ugyanakkor egyenesen arra hívja fel Telekit, hogy kérje Rottal-
tól: a császár követe jelezze a portán, hogy amennyiben a török Erdélyt (a bé-
keszerződés 1. pontja szerint) nem helyezi vissza régi szabadságába, a császár 
nem ismeri el a békét. TRÓCSÁNYI Zsolt, Teleki Mihály, (Erdély és a kuruc-
mozgalom 1690-ig), Bp., 1972, 49. 



Rottaltól 1665-ben eredményt elérnie. Ezek után kezdtek el tárgyalni Thö-
köly Istvánnal és Wesselényi nádorral.80 

1670-ben Lipót császár követet küldött Apafi fejedelemhez, Kászoni 
Márton prépostot. A császár levelében intette a fejedelmet, hogy ne hall-
gasson azokra, akik az „Ottomán Portával kötött áldott békét" meg akarják 
sérteni, akik „gyűlölik az általános békét". „Habár ő császári felsége orszá-
gaiban és tartományaiban is akadnak hasonlóképpen békétlen [egyének], 
akik gyűlölik a jó békét és nyugalmat, és akik valamiképpen Felségeteket 
is kellemetlenségekkel nyugtalanítják, ezért ezeket a haza és a Keresztény-
ség számára teljesen haszontalan embereket utasítsa el, és ne hallgassa meg 
őket Felségetek, mivel az ilyenek semmi mást nem kívánnak és áhítanak 
olyan nagyon, mint hogy zavart keltsenek, azután meg megbuktassák Fel-
ségeteket fejedelmi elődeihez hasonlóan."81 

Teleki Mihály és Bethlen János külön levelet kapott, hogy jól fontolják 
meg a császári követ szavait, és megfelelő tanácsot adjanak a fejedelem-
nek. Bethlen János úgy tudja, hogy Zrínyi Péter Rákóczi Ferenccel együtt 
meg akarta buktatni a fejedelmet, a Porta pedig határozottan elutasította a 
béke megszegését.82 

Kéry János 1672-ben valószínűleg a franciákkal és később a Portával 
„áruló módon" szövetkező, halálra ítélt Zrínyi Péter árnyékától akarta meg-
szabadítani Zrínyi Miklóst. (Jellemző, hogy Zrínyi Miklós és Péter titkára, 
az ágostonos Forstall 1671-ben elhagyta a bécsi rendházat, mert a rendtár-
sai kiutálták onnan.83) A horvát rendeknek is szólhat az üzenet, ahol a leg-
nagyobb keserűséget váltotta ki Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc kivégzé-

80 TRÓCSÁNYI, 1. m., 51., 56-57. 
81 BETHLEN János, Erdély története 1629-1673, ford., P. VÁSÁRHELYI Judit, 

az utószót és a jegyzeteket írta: JANKOVICS József, Bp., 1993, 368. 
82 BETHLEN J., I. m., 369-374. - A kárvallottak családjai is panaszkodtak Teleki-

nek Zrínyi Péterre és I. Rákóczi Ferencre, ez is mutatja Teleki és a „rebellisek" 
ellentétét. Ispán Ferenc nyíltan kimondta I. Rákóczi Ferencnek a vádat, és Tele-
kinek erről a beszélgetésről így számolt be: „Én igazán irom kgdnek, kemény-
kén beszélgettem neki. Ördögnek adja testét lelkét, hogy hirével s akaratjábúl 
nem volt, hogy az bán az erdélyi Fejedelemséget járta számára. Azon is földre 
mennyre esküszik, hogy az bán csalta meg [...]" A bujdosók levelezéséből 1670-
ben, (A gróf Teleki család marosvásárhelyi levéltárából), közli: KONCZ Jó-
zsef, TT, 1891,248. 

83 PAULER Gyula, Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése, 1664-
1671, II. 149. 



se. Horvátországon kívül Lengyelországba is biztos eljutottak a rendtársak 
révén a könyv példányai, ahol szintén sokan franciapártiak voltak, a 
lengyeleknek is bizonyíthatja Kéry: Lipót császár mindent megtett Magyar-
országért, és a török ellen kellene szövetkezni, nem pedig a franciákkal 
Bécs ellenében. 1672-ben megkezdődött Franciaország és a Habsburg Bi-
rodalom között a spanyol örökösödési háború első szakasza, a Porta pedig 
készült Lengyelország ellen. 

Másrészt Zrínyi Miklós alakjával talán kapcsolatot akart találni Szelep-
csényi érsek, illetve a kuruc tábor és az erdélyi fejedelem politikája között. 
Az oratio költői erejű bevezetése Erdélyre is gondol: „Az ég is sirassa a 
legfényesebb csillagjának lehullását, Magyarországgal együtt sirassa Da-
cia az elrabolt reményét [.. .]" Kéry új Zrínyi-értelmezésének békéltető 
szerepe lehetett: üzenet Erdély politikusainak, Telekinek, Bethlen Jánosnak 
és Miklósnak, az ifjú Thököly Imrének, Wesselényi nádor unokaöccsének, 
Wesselényi Pálnak, akik nagyra becsülték Zrínyi emlékét. Jellemző, hogy 
1690-ben Teleki az ezredével Erdélyben tartózkodó, már nagy hírű Zrínyi 
Ádámot apja örök emlékének szolgájaként hívta magához húsvétra.84 

A Mártis Turcici ferocia az 1664-ben mondott gyászbeszéd lényegét 
újra összefoglalta. Zrínyit egy üstökös révén még az ég is siratta, „aki úgy 
élt köztünk mint esetleg ötszáz évenként születő Phoenix". Kéry könyvé-
nek lényegét talán így lehetne összefoglalni: a jelen helyzetben őrültség a 
Habsburg-ház ellen támadni, katonailag sokkal erősebb nálunk, és a viszá-
lyunkból csak a török jár jól. Nincs és nem is születik hamarosan Zrínyi 
Miklóshoz hasonló Phoenix. 

1672-ben azonban az elkeseredett bujdosók hadba szálltak a rendi és a 
vallásszabadság védelméért. Spork tábornok azonban két hónap múlva 

84 Zrínyi Adám levele Teleki Mihályhoz, közli KONCZ József, Történelmi Tár, 
1887, 196. A cím nem szerencés, mert Teleki válaszát is közli: „|...J Rogans 
Illtatem Vram propositum in effectum deducere festaque paschalia hie una me-
cum transigere velit, credat, me inter reliquos perennantis famae parentis sui 
servos qui et maiori voto Hitem Vram excipiant et studioso nixu Illti Vrae para-
tissima sua servitia offere satagant, si non praecipuum, certe nec infimum expe-
rietur." - Erre a levélre a Bibliotheca Zriniana történetének írói nem figyeltek 
fel: „Zrínyi Ádám későbbi erdélyi kapcsolata is mindössze egy levéllel doku-
mentálható: 1690. április 8-án Segesvárról tájékoztatta Apafi Mihály fejedelmet 
a fölszabadító háború híreiről, Kanizsa ostromáról." Vö. HAUSNER - MO-
NOK - ORLOVSZKY, A Bibliotheca Zriniana története = A Bibliotheca Zri-
niana története és állománya, szerk., KLANICZAY Tibor, Bp., 1991, 63. 



győzelmet aratott, és karóba húzatta a felkelés elfogott vezetőit, valamint 
huszonnégy falusi bírót. Esterházy Pál nehéz helyzetét és bátorságát mutat-
ja, hogy két év múlva, 1674-ben a várak állapotával és a német katonaság-
gal kapcsolatos súlyos panaszait összegyűjtötte, és felterjesztette az uralko-
dónak.85 

R. Várkonyi Ágnes átfogó tanulmányában Kéry Jánosnak békéltető 
szerepet tulajdonított: „A [Mártis Turcici ferocia] közvetlenül és közvetett, 
rejtett utalásokkal a Zrínyi testvérek törökellenes harcait idézi és az 1664-
ben méltatlan békével félbeszakított háborút. Gondoljuk meg, két esztende-
je, hogy Zrínyi Péterre lesújtott a hóhér bárdja, fellángoltak a vallási 
gyűlölködések, s a bujdosók megindították támadásaikat, Kéry viszont újra 
kiadja Zrínyi ravatalánál elmondott gyászbeszédét. Mégpedig Draskovich 
Miklósnak, az annak idején Zrínyi körül csoportosuló egykori fiatalok egyik 
jelentős személyiségének ajánlva. Más források ugyancsak arra figyelmez-
tetnek, hogy Kéry, a megváltozott körülmények között is továbbvitte a Zrínyi 
eszmét. 1676-ban a nagyszombati egyetem pálos tanulói doktorrá avatásuk 
alkalmával a következő útravalót kapták tőle: >A tudományok legmaga-
sabb csúcsát elérve az emberek szokásait és vágyait tegyék jobbakká. Sze-
ressék az összetartó népet, a szétválasztottakat kapcsolják össze. Legjob-
ban szeressétek anyátokat, Magyarországot, amelyet most annyi baj, sze-
rencsétlenség és belső harc pusztít. Munkálkodjatok szeretett hazánk hely-
reállításán.<"86 

Benger Kéry alapján írta meg annalesének Zrínyi Miklós haláláról szó-
ló részét.87 Benger Kéry leírását követve 1664-re teszi a halál dátumát, míg 
Wagner és a rá hivatkozó történetírók 1665-re. Az Európa-szerte megnyil-
vánuló gyász leírása után Benger a bán temetésén szónoklókat is megnevezi, 
nem mond lényeges újat elbeszélésében, de közöl egy epitáfiumot, amelyet 
a Forstall-kéziratban szintén fellelhetünk. A pálos Andreas Schotto által írt 
epitáfium igazában védőbeszéd Zrínyi sírja felett, akit a legnagyobb római 
hősökhöz és Mózeshez hasonlít. Zrínyiújvárat dicsőíti, és szerinte az osz-
mánok Kanizsában féltek Zrínyitől, de a sorsban úgy volt megírva, hogy a 

85 Esterházy Pál relatiója 1674-ben, közli id. RAKOVSZKY István, TT, 1891, 
257-266. 

86 R. VÁRKONYI Ágnes, A pálosok a Zrínyiek történetében = Pálos renátörténeti 
tanulmányok I., szerk., SARBAK Gábor, Csorna, 1994, 133. Varia Paulina. 

87 BENGER^/. m., 11,52-54. 
88 KISBÁN E. , / . m., I, 184. 



várat nem lehetett elfoglalni . Schotto a köl teményében ugyanúgy elhallgat, 
mint Kéry János a gyászbeszédben: „Többet itt nem enged szólni a fá jda-
lom". Tudomásunk szerint egyedülál ló módon Schotto a törökverő hős ha-
lálának okát nemcsak a vadkan támadásának, hanem a szégyenletes vasvári 
béke megkötésének is tulajdonít ja („confecta pace obiit").8K Benger ennek a 
versnek a fel idézésével valószínűleg vitatja Kéry János 1672-ben írt értel-
mezését , és egyben visszautal az 1664 decemberében gyászbeszédet mon-
dó, akkor még mindkét Zrínyit e l fogadó pálos nyolc évvel korábbi vélemé-
nyére. 

Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és Nádasdy Ferenc mellképe 
és kivégzése, 1671 (Jakob Brynel, XVII. sz.) 



1.5. Excursus: ZRÍNYI MIKLÓS ÉS ESTERHÁZY PÁL 
KAPCSOLATA GYÁSZBESZÉDEK TÜKRÉBEN 

Irodalmunk első szövegemléke a Halotti beszéd és Könyörgés. Ósi vá-
gyunk: kimondani a ki nem mondhatót. Megközelíteni „a nem ismert tarto-
mányt, ahonnan nem tér meg utazó".89 Az idő fogságában vergődő szavak-
kal időtlen hazát keresni hazárd vállalkozásnak tűnik, mégis megtették 
elődeink, megtesszük mi is. Szavainkat létre hívjuk, igéinket kimondjuk és 
életre kelnek, de kimondván egyben temetjük is őket. Néha azonban a rég 
eltemetett szavak újra élednek bennünk, mint éltető arcok, kezek, ráncok, 
majd eltűnnek váratlanul, ahogy jöttek. Az emlékezet hozza-viszi őket; 
örök kérdés: létezik-e örök emlékezet? 

1.5.1. Esterházy Pál életútja és a Zrínyi család 

A művészet, az irodalom a múló idő megragadásának kísérlete: írásba fog-
lalt emlékezés. Az írások emlékezetébe merülve idézzük fel Zrínyi Miklós 
alakját, aki élete delén, 1664. november 18-án halt meg, és Esterházy Pálét, 
aki hetvennyolc évesen, 1713. március 26-án hunytéi. 

Zrínyi Miklós Esterházy Pál nővérét, Anna Júliát akarta feleségül venni, 
és bár a házasság nem jött létre, a családdal fennmaradó jó kapcsolat bizo-
nyítéka, hogy Zrínyi Esterházy Lászlót, Pál bátyját legkedvesebb barátjá-
nak tartotta. Verset is írt a nagyvezekényi csatában elesett, hőssé magaszto-
sult Esterházy László emlékére, sajnos ez a költeménye elveszett. Zrínyi 
Miklós igen nagy szeretettel vette körül Esterházy Pált is, aki példaképé-
nek tartotta a nagyhírű hadvezért és költőt. 

Kovács Sándor Iván szerint Zrínyi hatását tükrözi az ifjú Esterházy Pál 
legnagyobb költeménye, az Egy csudálatos ének (1655 körül). A különle-
ges, 'mesés' költeménynek első „csudálatos hőséről" ez valóban elképzel-
hető. A Tatárországról szóló hosszú záró szakasz pedig az Esterházy család 
szkíta, „griffes" hagyományát elevenítheti fel, amelyet alátámaszthat, hogy 
az 1700-ban kiadott Trophaeumban „az Estoras-Esterházy család fiktív 
ősei a leghatalmasabb szkíta fejedelmek".90 A kéziratban maradt verseiben 
Esterházy Pál nagy leleménnyel és bőségesen imitálja Zrínyi költészetét.91 

A fiatal főúr a 'vitéz hadnagy' seregében küzdött a török ellen, és kéziratai 
között megtalálható a Mars Hungaricus („Magyar Mars"), „amely a lírává 



transzponált Zrínyi-élmény másodszori értelmezése, immár a történetírás 
nyelvén".92 

Esterházy Pál a bán tragikus halálát külön levélben közölte feleségével, 
és élete végéig gondosan őrzött egy német nyelvű, „Zrínyi uram" halálára 
írt epicédiumot.91 A nádor levéltárában van Zrínyi végrendeletének egy 
másolata is, amelynek bevezetése feltűnően hasonlít Esterházy Miklós vég-
rendeletéhez.94 Megtagadta-e később Esterházy Pál fiatalkori példaképét, 
Zrínyi Miklóst? Milyen lelkiismerettel élhette meg Nádasdy Ferenc és Zrí-
nyi Péter kivégzését? 

Csehország a harmincéves háborút kirobbantó rendi lázadás leverése 
után, 1627-ben lett örökös tartomány. A Wesselényi-szervezkedésnek 
főbenjáró összeesküvésként való elítélését követően Magyarország politi-
kai helyzete is hasonló lett. 1681-ben a katonai helyzet diktálta kény-
szerből azonban Lipót császár összehívta az országgyűlést, ahol Esterházyt 
választották meg nádorrá. Zrínyi Ilona országgyűlési követe örömmel írta 
meg Munkácsra: „Van már nádorunk! Az elmúlt pénteken gróf Esterházy 
Pál Úr ő Nagysága Magyarország Palatinusságára választatott." E hírhez 
magyarázatul R. Várkonyi Ágnes a következőt fűzi hozzá: „Pál nádor Zrí-
nyi Ilona apjának unokatestvére volt, Zrínyi Miklós tanítványának érezte 
magát, és jegyese, Thököly Éva, Imre gróf húga. Méltán bízhatott benne 
egész Magyarország. Úgy tűnt, az országgyűlés mindent elér. Eltörölték a 
Guberniumot. Megígérte a király, hogy mérsékli az adó összegét, elengedi 
a felgyülemlett hátralékokat, mihelyt lehet, kivonják Magyarországról a 
császári hadsereget, addig is szigorú fegyelemben tartják, a maguk haszná-
ra sarcolókat hadbíróság elé állítják, s akár tiszt legyen is, keményen meg-

89 Idézet Hamlet monológjából 
90 KOVÁCS SÁNDOR Iván, „Kik Marsnak merészségét követik", Kísérlet Ester-

házy Pál „Csudálatos ének"-ének megfejtésére = Koboz és Virginál, Békéscsa-
ba, 1990, 44. - K. S. I., „Kik Marsnak merészségét követik", Esterházy Pál: 
Egy csudálatos ének = E. P., Mars Hungaricus, id. kiad., 409—427.; = K. S. I., 
„Eleink tündöklosége", Bp., 1996, 52, 62, 65. 

91 KOVÁCS S. I., Koboz és virginál, Esterházy Pál költészetéről = „Eleink tün-
döklosége", Bp., 1996,67-76. 

92 KOVÁCS S. I., „Eleink tündöklosége", Tanulmányok, esszék, Bp., 1996, 65. 
93 OL, Pál nádor iratai, 2. köteg 148. Fazekas Istvánnak köszönöm az epicedium és 

a levél lemásolását. A levél szövegét lásd: ESTERHÁZY Pál, Mars Hungari-
cus, id. kiad., 332. Zrínyi-Könyvtár III. 

94 CSAPODI Csaba, Zrínyi Miklós végrendelete 1662-ből, ItK, 1954, 322-334. 



büntetik. A Haditanács visszafogadja a várakba az elbocsátott végvári vité-
zeket. Hazajöhetnek a külföldre menekült prédikátorok és protestáns taná-
rok. Kijelölt helyeken építhetnek templomokat az evangélikusok és refor-
mátusok, s bántódás nélkül gyakorolhatják vallásukat. [...] Számot vetettek 
Bécs realista politikusai azzal is, hogy a Birodalom a francia és az oszmán 
hatalom szorítójába került, jobban, mint bármikor. A Rajna menti német 
fejedelemségek már évtizedek óta próbálkoznak, hogy függetlenítsék ma-
gukat a Habsburg császár hatalma alól, s most XIV. Lajos fegyverrel kész 
segítséget nyújtani nekik."95 

Esterházy Pál azért lehetett nádor, mert az örökletes Habsburg királysá-
got elfogadta és elfogadtatta 1681-ben a Sopronban megjelentekkel, bár 
törvényben csak az 1687-1688-as országgyűlésen rögzítették. Részt vett 
Magyarország felszabadításában, de szembekerült Thököly Imrével, aki ro-
kona lett, mert 1682-ben Esterházy Pál feleségül vette húgát.96 Házasságá-
val a magyar főurak közötti békét akarta elősegíteni, de a sors úgy hozta, 
hogy szinte élete végéig Thököly mozgalmának és Zrínyi Ilona fia, II. Rá-
kóczi Ferenc szabadságharcának legnagyobb császárpárti ellenfeleként tar-
tották számon. Még Károlyi gróf sem volt hajlandó tárgyalni az érdemeiért 
hercegi címet nyert Esterházy Pál nádorral a fegyverletétel feltételeiről. A 
Zrínyi család kortársai közül talán csak Zrínyi Ádámmal, Zrínyi Miklós fi-
ával nem volt konfliktusa, aki viszont az ország felszabadításáért küzdve 
fiatalon halt meg 1691-ben a zalánkeméni csatában, amelyben Esterházy 
Pál is részt vett.97 Vajon Esterházy Pálnak, e jámbor nagyúrnak, aki a Má-
ria-tisztelet legfőbb szorgalmazója volt Magyarországon, aki címerébe be-
levette az „L" betűt, Lipóthoz való hűségének jeleként, vajon békességes 
volt az utolsó órája? 

95 R. VÁRKONYI Ágnes, A fejedelem gyermekkora (1676-1688), Bp., 2002,2 

142-143. 
96 „Anno 1682. die 9 Augusti vettem feleségül az én szerelmes Késmárki gróf 

Thököly Évámot, kinek lakodalmát szolgáltattam Kismartony várában die eo-
dem, kit adjon isten szent nevének dicséretére, s énnekem is örömömre, s éltes-
se sokáig jó egészségben. Volt penig az atyámfia huszonkét esztendős, én vol-
tam negyvenhat esztendős." Az Esterházyak családi naplója, közli SZILÁGYI 
Sándor, Történelmi Tár, 1888, 219. 

97 Esterházy Pálnak Thököly Évától született egyik fiát, aki szervita szerzetes lett, 
Ádámnak hívták, akárcsak Zrínyi Miklós fiát. Lehetséges, hogy nem véletlen a 
nevek egyezése. 



1.5.2. Vargyassi András Sol mysticus című beszédének 
történelmi háttere 

Esterházy Pált más egyházi személyekkel együtt Vargyassi András, Kő-
szeg plébánosa búcsúztatta, akinek gyászbeszédét a temetés után két hónapon 
belül Nagyszombatban ki is nyomtatták. A kismartoni plébános, Marckl 
Matthias német nyelvű oratiót mondott, amelyet Bécsben adtak ki 1714-
ben.98 

Keveset tudunk a kőszegi prédikátorról, de valószínű, hogy mind a 
Thököly, mind az Esterházy családdal távolabbi rokonságban állt.99 Ester-
házy Pál jóban volt a jezsuitákkal, szorgalmazta az önálló magyar tarto-
mány megalakítását, a protestánsok azonban nem örültek volna egy jezsui-
ta szónoknak, ezért kérhették fel a kőszegi plébánost. Vargyassi páter a 
közvetlen rokonságon és a császárokon kívül senkit sem említ, csak Zrínyi 
Miklóst, ráadásul kétszer is. Miért a már negyvenkilenc éve halott költő és 
hadvezér emlékezetét eleveníti fel? A lelkekben élő megosztottság lehet a 
fő oka, hogy a Wesselényi-féle szervezkedés megtorlása és a bujdosók ál-
tal ösztönzött harcok előtt meghalt, a magyarság egységét szimbolizáló, 
nemzetközi tekintélyű Zrínyi Miklósra hivatkozik az orátor. 

A prédikációt ugyanis a nádor özvegyének, Thököly Évának rokonsága 
előtt kellett elmondani, vagyis olyanok előtt, akik hosszú éveken át Ester-
házy Pállal ellentétes oldalon küzdöttek. Öccse, Esterházy Ferenc szintén 
Thököly István lányát, Thököly Katát vette el még 1670-ben. Ebben az év-
ben ostromolta meg a császári had és Esterházy serege Árva várát, ahol az 
ostrom közben Thököly István meghalt. Esterházy magához vette az árvá-
kat, Évát és Máriát.10" Lehet, hogy azért is vonult Árva vára alá, hogy 
amennyire tudja, mentse a Thököly családot. Ott lehetett a temetésen a ki-

98 MARCKL Matthias, Le dernier adieu. Das ist: Ultimum vale, oder Letztes 
behiit dich Gott, Wien, 1714 = Oratio funebris, Die katholische Leichenpredigt 
der frühen Neuzeit, kiad. Birgit BOGE és Ralf Georg BOGNER, Zwölf Studie, 
Amsterdam-Atlanta, GA, 1999. 

99 KIRÁLY-GYENGE Ilona (Csesznegi Miklósné) levélbeli részletes genealógiai 
levezetését ezúttal is köszönöm. - Vargyassi András egyházi pályájáról rövid 
összefoglalás: BEDY Vince, A győri székeskáptalan története, Győr, 1938, 
458. Győregyházmegye múltjából, III. 

100 MERÉNYI Lajos - BUBICS Zsigmond, Herceg Esterházy Pál nádor, 1635-
1713, Bp., 1895, 195. Magyar Történelmi Életrajzok 



végzett Nádasdy Ferenc rokonsága, hiszen a nádor testvére volt a gróf fele-
sége. 

Ráadásul még az Esterházy családban is akadt több kurucpárti. Az 
egyik a nádor testvérének, Esterházy Ferencnek és Thököly Máriának a fia: 
Esterházy Antal, aki a felszabadító harcokban a császári és királyi hadsereg-
ben harcolt, 1698-ban török fogságba esett, és Konstantinápolyban ki-
rályhűségét tanúsító feliratot írt a börtön falára. Pápai főkapitányként azon-
ban átállt, és Rákóczi tábornagyává lett, vele együtt küzdött az altábornagy 
Esterházy Dániel is, akit a fejedelem 1710-ben Kassa kapitányává nevezett 
ki. Esterházy Dániel kényszerből elfogadta a szatmári békét, „Pálffytól hi-
vatalos igazolást kért a hűségeskü letételéről és az amnesztia megnyeré-
séről."I(" Öccse, László 1704-ben a fejedelem táborába ment, 1709-ben 
visszatért a Habsburg hűségre. Az Esterházy család csesznegi ágán Ester-
házy Zsigmondnak is volt Dániel nevű fia, aki szintén 1704-ben csatlako-
zott a felkelőkhöz, de 1709-ben visszavonult a birtokára, és még abban az 
évben meghalt.102 

1707-ben Esterházy Antal testvérének, Esterházy Józsefnek csapataival 
ütközött meg. A családi viszály imádságos kiengesztelődését is szolgálhat-
ta, hogy Esterházy József nagy költségű építkezést vállalva kamalduli szer-
zeteseket hívott Majkra 1733-ban, amely öccse - „hazaárulás" miatt - el-
kobzott birtokához tartozott.103 „Antal gróf birtokait József császár még 
1709-ben elkoboztatta, s valószínűtlen, hogy az országbíró a majki alapí-
tásnál ne gondolt volna a száműzött testvérre és a francia ezredbe állt Bá-
lint unokaöccsére. Viszonya nem volt felhőtlen a császári udvarral, a titkári 
teendőket a szabadságharc hagyományait gyűjtő Kolinovics Gábor látta el 
mellette.'"w Esterházy Antal a szabadságharc bukása után is harcra biztatta 
a bujdosókat, és Törökországban halt meg 1722-ben.105 Hamvait szintén 

101 BÁNKÚTI Imre, Források Kassa 1710-1711. évi védelméhez, Hadtörténelmi 
Közlemények, 2003, 3-4. sz., 876-932. 

102 ZACHAR József, A katonáskodó Esterházyak, Adattár egy magyar arisztokra-
ta dinasztia honvédő szerepéhez = Majk és Grobois (Kamalduli szerzetesek, 
Rákóczi és az Esterházyak), szerk., R. VÁRKONYI Ágnes, Oroszlány, 1999, 
89-92. 

103 FÜLÖP Éva, Majk és az alapító, gróf Esterházy József országbíró tata-gesztesi 
uradalma, Uo., 81-82. 

104 R. VÁRKONYI Ágnes, A magyar Grobois?, Uo., 77. 
105 ESZTERHÁZY János, Az Eszterházy család és oldalágainak leírása, Bp., 

1901,139-154. 



hazahozták, és ott nyugszik Kassán Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc mel-
lett. 

Esterházy Pál udvarában nevelkedett Bercsényi Miklós is, akinek apja a 
nádor b iza lmas embere , sőt alkapitánya volt, ő pedig Rákócz i fe jede lem 
udvarának vezetője lett. Bercsényi Miklós, valamint Esterházy Antal f ia is 
a f rancia hadseregben szolgált, és hősi tetteik miatt magas katonai rendfo-
kozatot értek el. 

A Habsburg császárhoz és magyar királyhoz hűséges és a nemrég m é g 
II. Rákóczi Ferencre felesküdött főurak állhattak a Castrum doloris, a mau-
soleum közepén felékesí tet t koporsó körül.1"6 1713. márc ius 26-án nincs 
még két éve a maj tényi fegyverletételnek. Ez az ellentét lényegében a kato-
likusok és protestánsok közötti feszültséget is kifejezi.107 Je l lemző, hogy tu-
dunk egy gúnyiratról , amelyet Vargyassi protestáns-kuruc érze lmű rokon-
sága adott ki az Esterházy-gyászbeszéd ellen.108 

106 Schmitth Miklós részletesen ismerteti a nádor és családja tetteit, a temetést vi-
szont nem részletezi, csak a Castrum doloris méltó szépségéről ír. „Cadaver 
Mausolaeo impositum apparatu magnifico, in praesentia frequentissimae No-
bilitatis, quod ipse Celsissimus Princeps apud RR.PP. Ordinis S. Francisci pro 
se, atque posteris suis erexit. Tumulus marmoreus Principis in medio Mausola-
ei in altum assurgit, versibus omni ex parte conscriptis..." Két verset közöl is, 
de Vargyassi András beszédét nem említi. Nicolaus SCHMITTH, Palatium 
regni Hungáriáé... sub regibus Hungáriáé Austriacis, Kassa, 1739, 154-155. 

107 „A magyarországi katolikusok és protestánsok közti feszültséget tragikus for-
mában robbantotta ki a budai basa, mikor elárulta, hogy egyes gazdag fel-
sőmagyarországi protestáns városok nagy pénzösszeget ígértek neki, ha katoli-
kus papokat vagy tiszteket rabol el vagy ejt fogságba. Mivel azonban az ígért 
pénzt nem kapta meg, bosszúból a kezén lévő foglyokat szabadon bocsátotta, 
és az egész áskálódást a bécsi kormány tudomására hozta. A feljelentésre Bécs 
igen brutálisan válaszolt." (1673) BOZSÓKY Pál Gerő, Segesdi krónika, Sze-
ged, 1993, 344. A veszprémi egyházmegye múltjából 15. 

108 Több genealógia szerint az erdélyi protestáns és a dunántúli katolikus Vargyassi 
család között rokonság van. Király-Gyenge Ilona szerint azonban lehetséges, 
hogy csak névrokonságró! van szó. - Megjegyzésre érdemes, hogy Erdélyben 
van egy Vargyas nevű patak és helység is. - Az erdélyi család egy prédikátort 
bízott meg, hogy a kőszegi plébános beszédét és közvetve az elhunyt nádort 
támadja. Szabadka-Ferencpusztai levéltár, Csesznegi család iratai, 3. tétel. -
(Király-Gyenge Ilona közlése.) 



1.5.3. Zrínyi, Kéry és Esterházy hatása a búcsúztatóra 

A Thökölyhez csatlakozó felkelők körében hogy milyen tekintély volt Zrí-
nyi Miklós, azt jól példázza a Busa Margit által kiadott A Thököly-kódex és 
kuruc kori versei című kiadvány. A kódex központjában ott találhatunk egy 
Zrínyi Miklós halálára írt, németből latinra fordított epicédiumot, és több 
Zrínyit dicsőítő verset.109 A Thököly-haditanácsa című 1680-8l-ben kelet-
kezett költeményben kimutatható, hogy Thököly „voxa", vagyis szavazata 
a Szigeti veszedelem imitációjával kezdődik, és az eposz V-VI. énekéből 
számos idézet fedezhető fel a németek elleni küzdelemre buzdító „voxok-
ban"."° IL Rákóczi Ferenc szabadságharca idején is példaképként tekintet-
tek Zrínyi Miklósra, elég, ha az 1705-ben Forgách Simon által Kolozsvárott 
kiadott, IL Rákóczi Ferenc fejedelemnek ajánlott első A/íwm-kiadásra gon-
dolunk, amely a törökpárti kurucok ellen irányuló propaganda is volt. A 
Zrínyi család erdélyi tiszteletére jellemző, hogy Zrínyi Ádámnak a szalán-
keméni ütközetben való halálát az az erdélyi patrióta Cserei Mihály írta 
meg legrészletesebben, aki Historiéja elején alaptételként fogalmazta meg: 
„magyarországiakkal ne cimborálj!" Zrínyi Ádámról mégis így írt: „[...] 
nagy indulatban nem vigyázván magára, meglövik, s ott hal meg a nagy vi-
téz úriember, s őbenne deficiála a dicsőséges fejedelmi Zrínyi família.'"" 
Cserei Esterházyról is elimerően írta, hogy 1705-ben szinte könyörgött I. 
Józsefnek egy supplicatióban: „Felséges császár, szánja meg felséged a 
magyarokot, könnyebbítse igájokot, mert már az Isten sem állhatja az ég-
ben a magyarok oppressióját, sőt a fák, kövek kezdették már siratni azok-
nak nyomorúságát etc." 

Zrínyi Miklós phoenixként megújuló, felekezeti elfogódottságtól men-
tes szelleme béketeremtő jelképpé válhatott a különböző múltú gyászolók 
között."2 így politikai indoka is lehetett annak, hogy Vargyassi András Zrí-

109 BORIÁN Gellért Elréd, /. m„ = Zrínyi-dolgozatok II., id. kiad., 87-107. 
110 KOVÁCS SÁNDOR I ván, „Eleink tiindöklősége", Tanulmányok, esszék, Bp., 

1996,78-80. 
111 CSEREI Mihály, Erdély históriája, kiad. BÁNKUTI Imre, Bp., 1983, 242. 
112 „Rá kell térnünk végül a XVII, század rendi-nemesi világában elképzelhető 

legtartalmasabb és a Rákóczi-kor szempontjából legfontosabb nemzettudatra, 
a Zrínyi Miklóséra. Mindjárt meg kell állapítanunk, hogy övé az egyetlen 
nemzeteszme, amely mentes minden vallási kötöttségtől." BÁN Imre, Költők, 
eszmék, korszakok = B. I., 1. m. 241. Csokonai Könyvtár 11. 



nyi Miklós alakját idézte fel, és feltételezhető, hogy a halálra nagyon tuda-
tosan készülő nádor akaratának megfelelően tette. 

A szónok bizonyára ismerte a kiadatlanul maradt Mars Hungaricust, 
erre következtethetünk abból a részletből, amikor Kanizsa ostromára emlé-
kezik vissza: még azt is tudja, hogy ellőtték a gróf süvegét. Kezébe vehette 
a gondosan őrzött eredeti Zrínyi-iratokat, valamint a nádor gyerekkoráról 
és iskolaéveiről írott Visszaemlékezését, amelyből meríti Zrínyi alakjának 
első felevenítését:"1 

„Annak szomorú pompája-e ez, a' ki felől néha napján a' nagy emléke-
zetű Zrinyi Miklós Gróff Ur, két kezein a földrül fel-emelvén, és megcsó-
kolván őtet, ezt mongya vala: Qiiis, putatis, puer iste erit? Magnus érit hic 
coram Domino, et multi in nativitate eins gaudebunt: Hic sapiens vir erit, 
et in via iustitiae successus habebit. >Vélitek-e, ki lészen e gyermek? Nagy 
lészen ez az UR előtt, sokan, ah! Sokan fognak örülni az ő születésén, mert 
olly bölcs férfiú lészen, a' ki a jóságok úttyán önnön magának nagy elő-
menetelt vészen.<""4 

Már Kovács Sándor Iván felfigyelt rá, hogy Vargyassi András oratiója 
és Esterházy Pál Visszaemlékezésének Zrínyi Miklósra utaló része között 
különbség van."5 Lapozzuk fel most az eredeti forrást, Esterházy Pál 
Visszaemlékezésé nek megfelelő részletét: 

„Az kertben sétálván, azért Zrínyi uram engem meglátván magához hí-
vott s kezemet fogván, fölemelt az földről s megcsókolt, mondván Tar Mi-
hálynak, azki is akkor ott állott, nem sok ember tudja, micsoda gyermek lé-
gyen ez. Kire mondá Tar Mihály, talám szerencsés leszen, mert hetedik 
gyermeke az urnák, igen is szereti, majd jobban az többinél. Kire felelt Zri-
nyi Miklós, bár sok illyen gyermek volna Magyarországban. Kit én ugyan 
igen szivemben vettem ekkor, s tekéntvén Zrinyi uramat, eszemben vet-
tem, hogy egyféle természetűek vagyunk, kit nékem atyám uram már esz-
tendővel azelőtt megjelentett vala.""6 

113 Vö. CSAPODI Csaba, Kiadatlan Zrínyi-levelek az Eszterházy-levéltdrból, ItK, 
1956, 490-497. 

114 VARGYASSI András, Sol mysticus..., 1713, Nagyszombat, 3-4. (OSZK-beli 
példány, 400 542 M. ) 

1 15 KOVÁCS SÁNDOR Iván, Esterházy Pál Zrínyi-élménye = ESTERHÁZY Pál, 
Mars Hungaricus, id. kiad., 415. 

116 ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. kiad., 309. 



Az eltérés lényege az, hogy a kőszegi prédikátor nem elégedett meg a 
Zrínyi Miklósra való utalással, hanem olyan bibliai idézeteket adott Zrínyi 
szájába, amelyek Jézusra vonatkoznak. 

Vargyassi pater a halotti beszédében a nyári csillagképekkel (Oroszlán: 
július, Rák: június, Szűz: augusztus, Mérték: szeptember) egyrészt fölele-
venítette a költészettel is foglalkozó nádor alakját, másrészt „példaadó, ta-
nító mesterét", a költő Zrínyi Miklóst, akit a Királyi Magyarországon és 
Erdélyben egyaránt tiszteltek. Zrínyi eposzában ugyancsak szerepe van az 
asztrológiának, ráadásul a csillagképek szintén történeti vonatkozásúak."7 

A halotti búcsúztató címe: Sol mysticus - „Titkos értelmű Nap". A mot-
tóként szereplő szentírási igéje pedig Sirák fia könyvéből való (42,16): „A 
világositó Nap mindenüvé el-nézett, és az UR dicsőségével tellyes az ő 
cselekedete." A Nap-metafora felidéz két emlékezetes temetést, ahol a szó-
nokok szintén ugyanerre a metaforára alapozták beszédüket. Hoffmann 
Pálnak és Pálffy Tamásnak a nagyvezekényi csatában elhunyt négy Ester-
házy-ifjú felett elhangzott és kinyomtatott oratióira gondolunk, valamint 
Kéry János Zrínyi Miklós-gyászbeszédére."8 A temetési beszédek közös 
irodalmi utalásaival a szónok egy sírba helyezte a hősöket, halálukban egy-
gyé, „egyféle természetűekké" váltak. Ezeket a beszédeket a rokonság bi-
zonyosan ismerte, a szónok meg is említi a nagyvezekényi csatát, és a négy 
Esterházy halálát. 

Kéry János családja és az Esterházyak rokonságát mutatja, hogy Ester-
házy Pál első fiának idősebb Kéry János lett a keresztapja.119 Az ifjabb Kéry 
János mint érseki helytartó és a nádor bizalmasa többször megpróbált köz-
vetíteni Thököly és az udvar között. „O fogadja a királynőt, viszi Thököly 
írását az alsóházba, és készíti elő a nádori hivatal visszaállítást.'"20 Elkép-
zelhető, hogy szerepet játszott Thököly Éva és Esterházy Pál házasságában 
is, akár Ráttkay György Zrínyiében. 

117 Kalocsay Krisztina tanulmányában rámutatott, hogy az eposzban „az égi ob-
jektumok alapján kirajzolódó ég-bolt-kép megfelel a nyári éjszakák látványá-
nak. Zrínyi Miklós mintha ilyen módon is érzékeltetni kívánta volna annak az 
1566-os évnek a hangulatát és augusztus végi, szeptember elejei csillag-kör-
nyezetét". KALOCSAY Krisztina, Zrínyi csillagai, Somogy, 1990, 4, 3-6. 

118 HOFFMANN Pál... I. m., Bécs, 1653. - OSZK, RMK I. 868. - PÁLFFY Ta-
más, I. m., Bécs, 1653. RMK III. 316. 1-2.; RMK III. 1830. 

119 Az Esterházyak családi naplója, közli Szilágyi Sándor, Történelmi Tár, 1888, 
214. 

120 R. VÁRKONYI Ágnes, A Királyi Magyarország 1541-1686, Bp., 1999, 
131-132. Tudomány-Egyetem sorozat. 



Zrínyi Ilona 1682-ben felkereste Czestochowa pálosok által vezetett, 
lengyel nemzeti Mária-szentélyét, hogy fogadalmát teljesítse. Itt találkoz-
hatott Sobieski János lengyel királlyal.121 A volt pálos generálist Lengyelor-
szághoz fűződő szoros kapcsolata is segíthette, hogy Thököly táborával 
tárgyaljon, nagyon valószínű, hogy tudott Zrínyi Ilona útjáról.122 Ebben az 
évben ünnepelték a leghíresebb pálos kolostor, Czestochowa alapításának 
300 éves évfordulóját, az ünnepi körmenetben százezer ember vett részt.121 

Sobieski is felkereste a kolostort, innen indult Bécs alá seregével, és a 
czestohowai Szűzanya, a „fekete Madonna" képmását vitette a lengyel 
hadsereg előtt. Ennek a kapcsolatnak lehet a későbbi következménye, hogy 
Zrínyi Ilona a császári csapatok által már nagyon szorongatott Munkácsból 
francia segítséggel Lengyelországban akart menedéket találni.124 

Thököly protestáns katonái sok katolikus papot megöltek, a kurucok 
1683-ban Máriavölgyben kirabolták a templomot, ledöntötték az oltárt, fel-
gyújtották a kolostort. 1704-ben is megtámadták Máriavölgyet, szörnyen 
kifosztották, szerzeteseket is megöltek.I2S De volt olyan felvidéki pálos ko-
lostor, amelyet a német katonák dúltak fel, mert a parancsnokuk úgy tudta, 
hogy a kurucokat támogatták. A politikai helyzet miatt kissé kételkedve ol-
vashatjuk a rendtörténetíró sorait: 1683-ban „a kényszerítő szükségnek en-
gedve ő is Thökölyhez csatlakozott a saját és Ferenc bátyja életének és bir-
tokainak biztosítása végett.'"26 Kérdés, hogy erről volt-e szó. Valószínűbb, 
hogy Kéry János közvetítő feladatot látott el a bécsi udvar és Sobieski, il-
letve Thököly között. A váci püspöki kinevezés egyértelműen tanúsítja a 
bécsi udvar bizalmát. 

Tény az is, hogy a kuruc vezér a Bécs alól visszavonuló oszmán sere-
geket nem támogatta eléggé a lengyel és németek hadsereggel szemben, 

121 R. VÁRKONYI Ágnes, A fejedelem gyermekkora (1676-1688), Bp., 2002,2 

162-163. 
122 R. VÁRKONYI Ágnes, A pálosok a Zrínyiek történetében = Pálos rendtörté-

neti tanulmányok I., id. kiad., 126. 
123 KISBÁN E„I .m. , 1,34. 
124 Thököly Imre és a francia diplomácia, VII., közli: ÓVÁRY Lipót, TT, 1888, 

730-731. Michael Nagy Lesseny és Dániel Absolon a francia varsói követnek, 
Bethune-nek (1687. febr. 22.). Kérik a követet, hogy érje el: Zrínyi Ilona és 
gyermekei Lengyelországban találjanak menedéket. 

125 KISBÁN E.,/ . m., 1,283,315. 
126 KISBÁN E.,/. m., 1,259. 



sok katonája Lengyelországba távozott. Sobieski Thököly személyét be 
akarta vonni a bécsi udvarral való tárgyalásokba, de sikertelenül állt ki 
mellette. A büszke lengyel király részben ezért távozott Magyarországról, 
de előtte még elfoglalta Szécsényt, Széchényi György érsek szülővárosát. 
Thököly nevelt fia - akit sokfelé magával vitt - , II. Rákóczi Ferenc talán 
nem véletlenül Szécsényben tartott országgyűlést. Valószínűleg a kuruc se-
regek magatartása is hozzájárult ahhoz, hogy Thökölyt a Porta elfogatta, és 
börtönbe vetette. 

A lengyel király megpróbált közvetíteni Thököly és az erdélyi fejede-
lem között is, de ettől Apafi és Teleki mereven elzárkózott.127 Apafi és 
főként Teleki is II. Rákóczi György szolgálatában nőtt fel, részt vettek a 
szerencsétlen lengyel hadjáratban, Apafi Mihály Kemény Jánossal együtt 
tatár fogságba került, sőt Apafi testvére egy évtizedig kezesként volt Len-
gyelországban az 1657-ben II. Rákóczi György által megígért fizetség mi-
att. Teleki átélte, hogy se a török, se a német nem akar jót a magyarnak. 
Buda felszabadítása után egyetlen lehetőségként a lengyel király segítségét 
kérte a töröknél is nagyobb igát jelentő német hadsereg és adók ellen.128 

Vargyassi András nem véletlenül Kéry János oratióját felhasználva 
mondta el a halott nádor politikai üzenetét. Nemcsak Zrínyi Miklós, hanem 
Kéry János személye is jelentős volt a kuruc érzelműek számára. Lipót csá-
szár és Zrínyi Miklós neve együtt szerepel, arra gondolhatunk, hogy a pré-
dikátor lényegében Kéry Mártis Turcici ferociá]a szemléletét képviseli. 

A forrásként felhasznált három halotti beszéddel megegyezően az orá-
tor magát Esterházy Pált is a Naphoz hasonlította: „Világosító Napnak titu-
lálom tehát a mi emlékezetes Méltóságos Fejedelmünket, édes Hazánk Vi-
ce-Királlyát, Palatínusát, buzgó szivvel heveskedő Attyát". így a Nap a 
krisztusi, virtusos, vitéz hősnek, a barokk „athleta Christi"-nek lesz ebben 
a beszédben is a szimbóluma. 

A Castrum dolorist a szónok kérésének megfelelően építették, a fenn-
maradt metszetekből látszik, hogy a beszédet illusztráló emblémákat füg-
gesztettek fel a halotti építményre. Vargyassi plébános célul tűzte ki, hogy 
megmutassa a hallgatóságnak, hogy az Oroszlán, a Rák, a Mérték és a 
Szűz égi jeleiben „miként világositott a mi titkos értelmű, dicsiretes, és di-
csőséges Napunk". Kéry János beszédében, akárcsak Zrínyi eposzában 

127 Sobieski és Teleki levelezése (1684-1686), III., SZÁDECZKY Lajos közlése, 
Történelmi Tár, 1888, 168-171. 

128 TRÓCSÁNYI Zsolt, I. m., 285-286. 



még ellentétben áll a Nap és a Hold: „a Zrínyi-Naphoz ezerszer közellevő 
mohamedán zsarnok Holdjának csillaga [...]". Ez a szimbolika a török 
kiűzése után érvényét vesztette, a kőszegi prédikátor az asztrológia jegyei-
nek szimbólumaiban találta meg azt a képi megjelenítő lehetőséget, mely ré-
vén Esterházy Pál életét magasztalhatta. A nádor maga is foglalkozott aszt-
rológiával, ezt bizonyítja, hogy könyvtárában több ilyen témájú művet is 
találtak.129 Visszaemlékezésé ben is asztrológiai utalással írta le születésének 
pontos, jóslatot sejtető időpontját: „[...] in anno 1635 Kisasszony nap estén 
éffélkor, azaz midőn éppen tizenkettőt ütne az óra, mely immár Kisasszony 
napjának mondattatik, September nyolcadik napján Rák jel alatt". 

A teológiának is kedvelt területe volt a kozmológia, az „ég" tudomá-
nya. Templomokban is szívesen ábrázolták a csillagokat, az égöveket. Eb-
ben a prédikációban már nem teológiai mondanivalója van, hanem Ester-
házy Pál életútját jelképezik a csillagképek, ez a motívum elsősorban az 
ókori görög-latin irodalomban lelhető fel, például Ovidius Metamorphoses 
című művében, amelyben Caesar csillaggá változik. A lengyel és magyar 
főurak nevelője, a piarista Moesch Lukács Vita poeticájában is az állatöv 
jegyei és a bolygók köszöntik Szűz Máriát. Más hasonlóságok is találhatók 
a gyászbeszéd és a Moesch-féle poétika között: a Poesis vagy a Musa alle-
gorikus alakja a költészettant tanuló növendéket az emberi élet szakaszain 
vezeti végig jelképes színpadi jelenetek révén. Moesch dicsőítő költeményt 
írt az idős érsek, Széchényi György nevenapjára, aki Esterházy Pál számá-
ra a legkedvesebb főpap volt, akinek unokaöccse, a pálos Széchényi Pál 
kalocsai érsekként a Habsburg udvar és II. Rákóczi Ferenc között közvetí-
tett.110 Széchényi György érte el, hogy a katolikusok Kőszegen visszakapják 
a templomot, és a jezsuitáknak három házat szerzett, sőt birtokai is voltak 
Kőszeg mellett. Lehetséges tehát, hogy a kőszegi plébános Esterházy-
gyászbeszédére hatott Moesch Lukács Vita poeticája, aminek ajánlása is 
Széchényi Györgynek szól, sőt az érsek címere, a pálmaágat tartó galamb 
díszíti a poétika előlapját. (A gyászbeszédben is feltűnik a címer motívu-
ma, mikor a halott nádor lelke feleségéhez beszél. Noé galambja talán bur-

129 ORLOVSZKY Géza, Esterházy Pál könyvjegyzéke = Zrínyi-dolgozatok II., id. 
kiad., 126. 

130 BÁN Imre, Moesch Lukács Poétikája = Irodalomelméleti kézikönyvek Ma-
gyarországon a XVI-XVIII. században, Bp., 1971, 62-78. Irodalomtörténeti 
Füzetek 



kolt utalás a nádornak a második feleségével, Thököly Évával való kien-
gesztelődésére.) 

Vargyassi atya a halotti beszédében először az Oroszlán jegyében írta 
le a Nap útját. Az oroszlán az erő szimbóluma, az Esterházyak címerének 
az egyik állata, s már Hoffmann Pál gyászbeszédében is sokszor előkerült 
ez a motívum, de még csillagászati utalás nélkül. Ebben a jegyben a szó-
nok a fiatal Esterházy Pál vitézségét mutatta be a törökök elleni csatákban, 
különösen is jól tájékozott a téli hadjárat eseményeiben, a Mars Hungari-
cus, illetve Kéry János Mártis Turcici ferociája lehet a forrása. A címerben 
a griff „a scythiai kincsek szorgalmas örzöje", a rózsa pedig a kegyelemé 
és a jó híré, amely jó illatot áraszt. 

A prédikátor a téli hadjárat leírásakor említette újra Zrínyi Miklóst, 
mint „példa-adó tanító mestert": „amaz nagy erő s Hadi bajnok boldog em-
lékezetű Zrinyi Miklós Gróff Ur vólna az hadi állapotokban jó példa adó 
tanitó Mestere." A szónok utalt a szentgotthárdi győzelemre, ahol a fiatal 
Esterházy gróf „ezer öt száz számú maga pénzén fogadott vitézi személlyei-
vel" küzdött, nem szólt azonban Zrínyi Miklós haláláról, sem a vasvári bé-
kéről; a történelmileg kényes kérdéseket gondosan elkerülte. Példát vehe-
tett Kéry János Csáktornyán mondott gyászbeszédéről, mert midőn a pálos 
szónoknak Kanizsa ostromáról és a vasvári béke megkötéséről kellett vol-
na beszélnie, szintén csak ennyit mondott: „Hallgassunk a többiről." Var-
gyassi plébános inkább az elhunyt nádor hűségéről szólt, aki a címerébe is 
belevette Lipót császár nevének kezdőbetűjét. Így fejezte ki Esterházy Pál 
töretlen hűségét a vasvári béke megkötése utáni lázadás idején. 

A hűséget bizonyító jelenet eléggé színpadias, sőt kissé bizarr. Aquinói 
Szent Tamás legendája mondja el, hogy Jézus megkérdezte tőle: milyen ju-
talmat kíván, Szent Tamás erre azt felelte: „Csak Téged, Uram." Vargyassi 
a legendát átformálja Esterházy és Lipót császár viszonyára. Ezzel akarat-
lanul is jelzi, hogy a nádor vallásossága eléggé összefonódott politikai né-
zeteivel. Jól mutatja ezt, hogy az 1670-es események elbeszélésekor gon-
dosan felsorolja azokat a várakat, amelyeket a német hadsereggel együtt 
Esterházy foglalt el a „pártoskodóktól": „Illova, Árva, Kasza, Likara, Ara-
nyos-medgyes". 

A Rák jegyében az 1683. évi nagy török támadás miatti visszavonulás a 
fő téma, ebből is világosan látszik, hogy az égi jegyek a nádor életének 
szakaszaival hozhatók párhuzamba. A szónok megemlíti, hogy a nagyve-
zér a nádort is átállásra csábította, és mivel ezt nem tette meg, felégettette 
birtokait. Vargyassi Bécs ostrománál a lengyel király hősiességét is ma-



gasztalta. Buda első sikertelen ostromában való részvételről azonban nem 
szól, mert ekkor sok méltánytalanság érte a nádort. Buda felszabadításáról 
a Rák jegyében olvashatunk, mert a török seregek ezután vonultak vissza. 

A Mérték és a Szűz jegyében az orator szinte egyáltalán nem beszélt a 
történelmi eseményekről, mert itt a Thököly-felkelésre és a Rákóczi-sza-
badságharcra kellett volna kitérnie. Ehelyett - a békesség kedvéért - a 
Mérték jegyében a nádor erényeit magasztalta, mégpedig bírói „mértékle-
tességét": „[...] a mi Méltóságos Palatinusunk, avagy mondgyam édes Ha-
zánk egeit mindenüvé el-néző szemes, és vigyázó Napunk, mindenkor sze-
mében, elméjében tartotta a Mértéket, mellynek eggyik serpenyőjében 
olaj-ágat, a másik serpenyőjében éles kardot tart vala, ez Írással: in oppor-
tunitate utrumque (mindegyiket a megfelelő időben)." 

A Szűz jelében fejezte be a Nap az útját. Hoffmann Pál prédikációjában 
is feltűnik az Ószövetségből ismert „egy vitéz asszony, Tyrus leánya", Ké-
ry János pedig „a nagy erős Asszony" képet használja. Vargyassi plébános 
Szűz Máriához fordult, akinek tiszteletét Esterházy Pál buzgón terjesztette 
egyrészt könyveivel, másrészt mariazelli zarándoklataival. A búcsújárás 
célja pedig Isten haragjának mérséklése: „A bűnök miá meg-haragut Isten-
nek, az Isten Annyában a Boldogságos Szűzben számtalanszor el-óltsa ha-
ragját!" Ez ebben a korban szokásos gondolat volt, mégis felidéződhet ben-
nünk a Szigeti veszedelem első énekének Szűz Mária-ábrázolása: „fényes 
mennyei szent csillagokbul, / Van kötve koronád holdbol és szép napbul". 
Egy lényeges különbség azonban van: Zrínyi számára a bűnök forrása a 
vallási viszálykodás. Esterházy Mária-kultusza pedig meglehetősen portes-
tánsellenes volt. 

Vargyassi példának hozza fel Esterházy Mária-tiszteletére a máriacelli 
zarándoklatokat, ahol „Sidók, Törökök, és eretnekek jöttek szent kereszt-
ségre, és igaz hitre". A nádor Úr napján a református dunántúli városban, 
Pápán, amelynek 1648-ban főkapitánya lett, szintén processiót tartott: 
,,e' Pápai Várasban, eretnekséggel el-tölt helyben aitatossan bé vitte, és 
maga jelen létében folytatta vólna, egy ablakról valamelly gonosz eretnek 
hozzá süté puskáját, úgy hogy, ha a' szent kezdetnek érdeme nem oltal-
mazta vólna, életének vége lett vólna." Jól jelzi ez a történet, hogy Ester-
házy jámbor processiói mennyire zavarták a protestánsokat. A Mária-kul-
tusznak ebben a korban a katolizációt erősítő politikai szerepe is volt. 
Ahogy a barokk tereken a Szentháromság-szobor az unitárius és oszmán 
vallással szemben a keresztény teológiának a kifejeződése, úgy a Mária-
szobrok az igazi római katolikus hit megjelenítései. Sokszor a Szenthárom-



ság-szoborral együtt a megkoronázott Mária is látható, főként a korábban 
református többségű városokban (például Komárom, Veszprém). 

A gyászbeszéd második részében a Nap lenyugvása, vagyis Esterházy 
halála után a nádor üdvözült, „átváltozott" lelke búcsúzik a családjától. Ez 
egy keresztény vallási metamorfózis, de ismerjük ezt a költői formát már 
Ovidius és Propertius elégiáiból, vagy akár a Hamletre is gondolhatunk. A 
másvilágról Esterházy szelleme különösen arra hívja fel a rokonság figyel-
mét, „hogy sitis unum cor et una anima. (Legyetek minden dolgaitokban 
egy szív, és egy lélek.)" Az egység fontosságát a Bibliából és egyházatyák-
tól vett idézetekkel, illetve ókori példázatokkal is hangsúlyozza. Az egyet-
értés („concordia") hangsúlyozása talán arra utal, hogy a két Esterházy 
testvér között valami viszály volt, de valószínűleg Esterházy Dániel és a 
Törökországban élő Esterházy Antal rossz példájára is céloz. A halál állan-
dó szem előtt tartására is buzdít, hogy „szerencsés" legyen az utolsó órá-
juk. 

Vargyassi páter lírai beszédében a Nap-metafora és a vallásos meta-
morfózis felidézhette a Zrínyit imitáló, virginálon játszó Esterházy Pál köl-
tészetét. A szónok jól ismerhette Esterházy Pálnak az 171 l-ben, Bécsben 
megjelent, talán a költészetében is csúcspontot jelentő, Harmónia coelestis 
(„Égi harmónia") című művét. A kantáták Jézus életét elevenítik fel, a szü-
letéstől a halálig, majd az egyházi év nagy ünnepeit és különösen Mária 
alakját ünneplik. Az első kantáta a feljövő nap biblikus képével kezdődik: 
„Soi recedit igneus / Lux perennis omnibus." A Harmónia coelestis a ke-
resztény vallásban meglevő metamorfózisok sorát állítja elénk: Isten emberré 
válása, Jézus halála és föltámadása, Szűz Mária mennyei apoteózisa. A kan-
táták a mindenszentekre (54. Sancti Dei triumphate) és a halottak napjára 
való emlékezéssel (55. O mors, o mors) záródnak, amelyekben a herceg 
méltó halálért, üdvösségért folyamodott. Esterházy Pál a Jézust üldöző Sa-
ul átváltozását, metamorfózisát is megénekelte: Saulusból Paulus lesz (53. 
Saule, Saule). Védőszentjének, Szent Pálnak említésével önmagára is gon-
dolhatott, akárcsak Zrínyi eposzának utolsó versszakában. Kéry János fel-
használta gyászbeszédének megírásához Zrínyi stílusát és költői képeit, 
ugyanígy tett Vargyassi atya: Esterházy Pál költői hitvallását is belefoglal-
ta búcsúztató soraiba. 

Esterházy diákként nagy sikereket aratott Nagyszombatban színjátéká-
val, amelyet a Visszaemlékezésben büszkén említ. A bibliai Juditot is alakí-
totta, le is festették Judit jelmezében.111 Joás királyt szintén játszotta, akit 
Atalia üldözött, de végül Joás király fiát megkoronázták, „ki jelenti vala 



Ferdinándus Quartust".'12 Van valami barokkosan színpadias Esterházy ha-
lálra készülésében is. (A barokk átvette a reneszánsztól a „theatrum mun-
di" és a „theatrum sacrum" metaforát.) A nádor három nappal halála előtt 
odament és befeküdt a koporsójába, amelyre ráfestette Szűz Mária „képét". 
A metszeteket nézve Esterházy Castrum dolorisát is egy barokk színpad-
képnek lehet felfogni. 

Vargyassi beszédének legmeglepőbb része a birodalom hercegeitől és a 
„fő-fő" minisztereitől való elköszönés. Egy kellemetlen példázatot mond el 
a perzsákról és a szkítákról. A szkíták ajándékot küldenek a perzsa király-
nak: madarat, egeret, békát és öt nyilat. Dárius úgy véli, hogy azt jelentik: 
az égen, a vízen, a földön övé lesz a hatalom. A perzsa generális azonban 
másképp értelmezi: ha nem leszünk olyan ügyesek, mint a madarak és az 
egerek, illetve a békák, akkor a nyilak átvernek bennünket. A szónok az 
Esterházy család címeréről többször is beszél, és a fiaitól való búcsúzáskor 
ki is fejti: a „Griff a' Scytiai kincsek szorgalmatos örzöje" az Arimáspusok 
ellen. Az Esterházy család és a szkíták rokonításának fényében még 
kellemetlenebb a minisztereknek szóló intelem. A magyar hazához és 
nagyjaihoz viszont, akik „plánétái" voltak, egészen másképpen szól a ná-
dor lelke. Vargyassi bizonyára tudott Esterházy és a bécsi udvar közötti 
feszültségekről. 

Az idő, a hírnév, a halál, az átváltozás Zrínyi Miklós és Esterházy Pál 
költészetének és életének fő kérdései. Zrínyinek „jó szerencséje", hogy 
még lényegében egységesen gondolkodó országban halhatott meg, ezért le-
het az idővel „szárnyon járó" hírneve. Esterházy Pál a töröktől felszaba-
dult, de pártokra szakadt, egymás ellen küzdő ország nádora lett, akinek 
választania kellett. A halotti beszéd utolsó mondata ritmikus próza, melyet 
rímek is díszítenek: „éllyen - érjen - nyerjen". A legfontosabb, hogy 
életünk végén „szerencsés órában" legyen részünk, vagyis elnyerjük Isten 
kegyelmét. Ez a befejezés felidézheti Zrínyi híres sorait: 

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, 
órám tisztességes csak légyen utolsó. 

131 MERÉNYI Lajos - BUBICS Zsigmond, Herceg Esterházy Pál nádor, 1635-
1713, Bp., 1895, 86-87. Magyar Történelmi Életrajzok Vö. TÜSKÉS Gábor -
KNAPP Éva, Egy XVII. századi Judit-dráma = Uők, Az egyházi irodalom 
műfajai a 17-18. században, Tanulmányok, Bp., 2002, 55-80. Argumentum 
Kiadó, Irodalomtörténeti Füzetek 151. szám 

132 ESTERHÁZY Pál, Visszaemlékezés = Uő., Mars Hungaricus, id. kiad., 312. 



1.6. AZ ELEMZETT ZRÍNYI-RECEPCIÓ 
ÉS A KRONOLÓGIA 

„Alapszöveg" : 

I. Zrínyi Miklós (1620-1664) tettei, politikája, 

költészete és egyéb írásai 

Zrínyi Miklós eposzának első imitációi: 

II. Hoffmann Pál és Pálffy Tamás halotti beszéde Esterházy László felett (1652) 

Zrínyi Miklós személyes és költői hatása: 

III. Esterházy Pál költészete (1656 előtt) 

1664: vasvári béke - értelmezése politikai alapkérdés 

Zrínyi Péter, valamint Forstall Márk és Ráttkay György történetírói hatása: 

IV. Kéry János: Zrínyi Miklós-gyászbeszéde (1664) 

Wesselényi nádor, Lippay érsek támogatása: 

V. Esterházy Pál: Mars Hungaricus ( 1665) 

1671 : Zrínyi Péter kivégzése 

Szelepcsényi érsek elvárásai: 

VI. Kéry János: Mártis Turcici ferocia (1672) 

1673: A rendi alkotmány felfüggesztése, 
protestáns prédikátorok elleni perek 

1681: Esterházy Pál nádorrá választása, az örökletes királyság elfogadása 

1682: Zrínyi Ilona és Thököly Imre házassága - Thököly Eszak-Magyaror-
szág fejedelme; Esterházy Pál feleségül vette Thököly húgát, Thö-
köly Évát 



1683: Bécs ostroma 

1686: Buda visszavétele és Munkács ostroma, melyet Zrínyi Ilona védett 

1690: A szultán Thökölyt Erdély fejedelmévé nevezte ki 

1691: A Diploma Leopoldinum elfogadása, amellyel megszűnt az Erdélyi 
Fejedelemség, de a Magyar Királyságtól független közjogi státust ka-
pott a Habsburg Birodalmon belül - Bethlen Miklós volt a legfonto-
sabb előkészítője 

1691 : Zrínyi Ádám halála a zalánkeméni csatában, amely a század legvére-
sebb ütközete volt; XIV. Lajos már újra a Portát támogatta 

1698: Magyarország évi adóját kétszeresére emelte a bécsi udvar 

1699: A karlócai béke 

1701-1713: A spanyol örökösödési háború 

1703: II, Rákóczi Ferenc zászlóbontása 

1705: A szécsényi országgyűlés, I. József császár és II. Rákóczi Ferenc 
tárgyalásai, a legfontosabb követelések: az örökletes királyság eltör-
lése és Erdély függetlenségének nemzetközi szerződéssel való bizto-
sítása 

1707: I. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc titkos szövetsége a lengyel király-
ság kérdésében; Rákóczit a marosvásárhelyi országgyűlésen erdélyi 
fejedelemmé választották; Az ónodi országgyűlésen kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását; Két Esterházy-testvér: Esterházy József 
és Esterházy Antal egymás ellen harcoltak 

1711: A szatmári béke megkötése; II. Rákóczi Ferenc emigrációba ment, 
mert az Erdélyi Fejedelemség önállóságát nem tartalmazta a béke; Az 
utolsó kuruc vár, Munkács is kapitulált 

1713: Esterházy Pál nádor halála 

VII. Vargyassi András: Sol mysticus 
című halotti beszéde (1713) 



1.7. KÉRY JÁNOS GYÁSZBESZÉDE 
ZRÍNYI MIKLÓS TEMETÉSÉN 

HALOTTI BESZÉD 

mellyel 
szomorú temetésen 

a főméltóságú és kegyelmes urat, 
ZRIN ÖRÖKÖS GRÓFJÁT, 

MIKLÓST, 
Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királyságainak bánját, 

az aranygyapjas lovagot, 
a szlavóniai és a kulpai végeknek főkapitányát, 

Lé g rád várának, Muraköz egész szigetének 
örökös kapitányát, 

a zalai és somogyi vármegyék főispánját, 
a szent császári és királyi fenség 

titkos tanácsosát, kamarást, magyar királyi főlovászt 
elbúcsúztatta tisztelendőKERY JÁNOS atya, 

az Első Remete Szent Pálról elnevezett rendnek, 
a szent teológiának, a szabad művészeteknek, 

a filozófiának doktora és a lepoglavai 
nevezetes konventnek kinevezett professzora. 

Csáktornyán, Szent Ilona templomában. 
1664. december 21-én. 

Nagyszombatban, akadémiai betűkkel nyomtatta Matthaeus Byller. 

Eminenciális Francesco Barberini bíboros hercegnek, 
a szent római egyház igen tekintélyes alkancellárjának 

Olyan a hála természete, hogy bár a távolság akadályozhatja, de nem az 
érzelem, mert mindig visszafelé, a saját központja felé irányul, úgy tűnhet-
ne, hogy eltért ettől, ha egyrészt a Te irántam tanúsított több mint atyai ér-



zelmed (midőn Rómában a teológiai tudományokba merülve atyám neked 
egészen és teljesen átadott), másrészt az események ezen alkalma nem ve-
zetett volna vissza a Te kegyeidnek forrásához. És valóban kinek ajánljam 
inkább ezzel a gyászbeszéddel, mint neked ennek a nagy hősnek, Zrínyi 
Miklósnak halotti hamvait, melyek sok ok miatt velem együtt a tieid. A Te 
erényed nagyon nem elégedett meg a hazai határokkal, s más nemzeteket is 
a maga szeretetére vonzott, ritka példával hatalmas Atlaszként az ingadozó 
és a török igától szorongatott Magyarországnak, bőkezűséged költségén 
túl, minden évben, míg a törökök és tatárok Marsa dühöngő fegyverekkel 
tépázta Magyarországot, boldogan segítségére siettél segélyeddel, azaz tíz-
ezer tallérral, Zrínyi Miklósnak megadva a hatalmat, hogy azt elköltse, s 
így megtudja a földkerekség, mily gond számodra mind Magyarország, 
mind a kereszténység üdve, melynek szabadságát bőkezűségeddel töreked-
tél megoltalmazni. Tanúsítja ezt az oly sok szegény század, melyek szűköl-
ködő csapatait, letört reményeit a kifizetett zsolddal megerősítetted, és 
hogy a sors mulandó javai ne hiába áradjanak, kegyesen véghezviszed, 
hogy bőségesen hulljanak a szegénység ölébe, versenyezve ebben az égiek 
bőkezűségével, akik bőséggel adnak mindenkinek, hogy adósaikká tegyék 
őket. Adósaiddá tettél minket a Te jótéteményeiddel, Eminenciális Herceg, 
de akinek a megadandó, elégtelen hálánkkal, sem igyekezetünkkel, sem 
szolgálatunkkal nem teszünk eleget, mert a Te jóindulatodból és támogatá-
soddal juthattunk el a Városba, kiknek szívedben már régen hajlékot adtál. 
S miért lenne csodálandó, hogy ezt a Te erényednek kell tulajdonítanunk, 
aki pártfogásoddal mindenki mecénásává tetted magad, szívességeddel 
szeretetté, halhatatlanná bölcsességeddel, vallásos érzelmeddel bátorrá, bő-
kezűségeddel adakozóvá, életeddel példaképpé. Mivel tehát én is teljesen 
neked tartozom, Eminenciális Herceg, fogadd el ezt a csekély munkát, me-
lyet a Te bőkezűséged tesz majd gyümölcsözővé, s legalább amiatt tetsz-
szék, hogy neked ajánljuk, még ha tökéletlen és csiszolatlan; a Te neved bí-
bora teszi majd fényessé, bár jelentéktelen önmagában, mégis igen je-
lentőssé teszi a Te figyelmednek és irántad való szeretetemnek záloga. 

Élj egészségben, és kegyelmed megszokott patakjával állítsd helyre az 
én szerzetemet életerős megtelepedésével, Eminenciális Herceg. 

Eminenciád alázatos szolgája: 
KÉRY JÁNOS testvér, az Első Remete 

Szent Pál rendjéből 

* * * 



Hát még Te is, annyi ragyogó és kiváló, a végzettől megszabott estébe 
meghajtott fejjel lehullott Napunk után, ezen országnak a föld porába 
visszavitt annyi kitűnő előkelősége után, annyi rodoszi, számos tarentumi, 
számos pompeiusi nagysága után, hát még Te is, néped fennen tündöklő 
hajnalcsillaga, Magyarország vigasza, Szlavónia szeme, Horvátország sze-
mefénye, Dalmácia oszlopa, Európa szíve, a birodalom gyönyörűsége, a 
kereszténység dicsősége, császárok pajzsa, a Vatikán öröme, az üdvösség-
nek és a közjónak leghatásosabb védelmezője, minden emberi jóakarat 
sarkcsillaga, hát még Te is, Miklós (a fájdalom keserűsége megtagadja 
tőlem a szavakat), hát még Te is (bágyadt nyelvemet megöli az igazi fájda-
lom), Miklós, hát még Te is - engedjetek sóhajok, engedjetek nehéz léleg-
zetek, hogy az örök könnyekre igen méltó nevet kimondjam - : Zrínyi Mik-
lós (miért tartom vissza a könnyeket, miért tartóztatom az illő fájdalmat?), 
hát még Te is, a ragyogó csillagok örvendező köréből a halál homályos kö-
zös helyére, a hajnal öbléből a halál sötét éjjelébe, a napvilágról az emberi 
természettől el nem űzhető sötétségbe, hát még Te is, ezen ország koroná-
jának gyémántja, hát még Te is meghaltál? 

A mostoha sors mily végzete, az állhatatlan istennő mily gúnyolódása, 
végzetes hideggel felfegyverzett milyen szerencsétlenség tett tönkre téged 
ebben a több mint hatszáz halhatatlan hőstettednek gyümölcseitől teli és 
termékeny életkorodban? Ó jaj, a világ átkos szerencséje! Míg játszol, ki-
játszol, míg ránk nevetsz, kinevetsz, míg megszületsz, halálra születsz, míg 
közelbe jössz, elszöksz, míg keletkezel, elveszel, míg levegőt fújsz, ki-
hunysz. A te mézed Jonatán méze, alig megkóstolva sietteti a végzetet. A te 
ölelésed egyiptomi filéták ölelése, míg ölelnek, megölnek. A te hízelgésed 
hiénának hízelgése, míg megnyal, felfal. A te ajándékaid fiatal nőnek aján-
dékai, miközben aranyalmaként ragyog, gyémántoktól csillog, felvillannak 
rejtett nyilai az őt megérinteni szándékozó felé. 

Magyarország, Horvátország, Szlavónia és Dalmácia, a sors megígér-
te, hogy a népek figyelmét mindenütt felhívja rátok, hírnevetek bővíti, a ró-
latok való írást ösztönzi, de Zrínyi elvesztével halálra váltan és felégetve, 
csodálat helyett majdnem gúny tárgyaként fekszetek; reményeteket mint-
egy sarlóval és borotvával lemetszették, örvendezéseteket szomorúsággal, 
örömötöket siránkozó gyásszal meggyalázzák. Oszlopod, obeliszked, kiről 
nemrég még nem hiú módon azt hittük, hogy tarentumi nagyságként maj-
dan csaknem az égig elér, ó jaj, most végzetszerű véletlentől összeomlott. 
Napod a megtiszteltetések legnagyobb és legfényesebb delelőjén, oly sok 
halotti árnytól kísérve, az éjben elsötétül. Rózsád, liliomod virágzásának 



leglángolóbb idejében megdermed a téli fagytól. Napfényes, kies, sőt Alki-
nosz kertjeinél és Heszperidák fáinál ékesebb és virágzóbb völgy fonnyad 
el! Völgyed, ó Magyarország, ó Horvátország, ó Szlavónia, ó Dalmácia 
téliessé változik Zrínyi dicsőségének kellős közepette! Miközben a világ 
csodálatára Zrínyi hős tetteinek virágjai támadnak, völgyed elhervad, s Zrí-
nyi halhatatlanságra igen érdemes szerencséjének termékeny idejében ter-
méketlen lesz. Gyásszal, gyásszal és siránkozással beszéljetek ma, midőn 
minden nép közös gyászára Zrínyi temetésénél gyászosabbat nem lehetett 
kigondolni, Miklós nagy vesztesége miatt annyira bánkódjon mindenki, 
hogy ne találjon más vigasztalást, mint még jobban bánkódni! 

Sirassa a haza az elveszett nagylelkű fiát, s egyben a legbuzgóbb atyját! 
Az ég is sirassa a legfényesebb csillagának lehullását, Magyarországgal 
együtt sirassa Dacia az elrabolt reményét, akit a haza atyjai közül senki 
nem előz meg, sirassa a védelmezői között mindenkivel versengőt, sóhajt-
sanak a nagy utódok, s fájlalja a birodalom a megtörhetetlen és mindenütt 
győztes marsi tanítványt, sirassa Európa a külföldi országoknak, sőt a je-
lenlegi válságos helyzetben, hogy ne mondjam, egész Európának Atlaszát, 
gyászolja a Vatikán a vallás támaszát, a hit serény védelmezőjét, sóhajtson 
a világ az ottomán holdnak és szarvainak szétzúzójáért, gyászolják az isko-
lák az igazság tanítómesterének, a történelemnek, az irodalomnak, a tudo-
mányoknak, a bölcsességnek élő és köztünk járó Líceumát; végül vérrel 
vegyült könnyek áradásával sirassa minden hős képmását, minden hős bá-
tor példáját, minden hős mintaképét és ideálját, a halott Zrínyit minden 
korszak és teremtmény, mindegyik nem, valamint gazdagok és szegények, 
magánszemélyek és fejedelmek, idegenek és polgárok, királyok, vezérek, 
országok, népek, városok és az egész világ! 

Én pedig, aki pusztán könnyekkel ezt a nagy héroszt nem búcsúztatha-
tom el, ebbe a beszédembe belefoglalom egyrészt majdnem az egész világ-
nak Zrínyi Miklós, e fényes vitéz halála miatt bizonyosan kiömlött könnyeit, 
másrészt a hős dicsőséges érdemeit. Fel fogom cserélni beszédem homá-
lyát Horvátország, Szlavónia, Dalmácia fényes Napjától és követőitől szár-
mazó ragyogással, s ehhez járulnak még ennek a hazának a csillagai, me-
lyeket csodálattal szemlélek; az ellenség ellen hazánk oltalmára igen gyakran 
föláldoztatott Zrínyi-vér bőségesen megadja beszédem folyamát, virágait, 
az ő erényeinek rózsái és liliomai törökökbe lőtt nyilak és ellenük rántott 
szablyák, éles elméjű mondásai, győzelmeinek számtalan sokasága pedig 
megadja szavaim bőségét és rendjét, mellyel Zrínyi Miklóst (ó cédrushoz, 
gyémánthoz méltó név, méltó arra, hogy tisztelje az egész föld) fejedelmek 



igazi foglalatának, hősök lelkének, vezérek regulájának, bátorság csodájá-
nak, harcosok tüneményének, lélekben, nemeslelkűségben, életerőben, 
nagy bölcsességben, lelki nyugalomban tökéletesnek, valamint a fenség és 
dicsőség egységbe foglalójának neveztem és nevezem. 

Hadd kezdjem a nemzetségen és családfán, mert igen bőséges szokott 
lenni a dicsőítések és magasztalások sora a királyi trónra szánt hősök iránt; 
s jóllehet a nemzetség veleszületett előkelősége hatalmat parancsol a népek 
számára, s mutathatja az ítéletek bárdjait a nemzetek felé, a tartományokat 
és a népeket az erény irányítja, nem a származás, de nem ritkán láttuk, 
hogy a nemes származással az erény is öröklődik és szétárad. 

De ki dicsőbb származású Miklós bán születésének fényénél? Ha kere-
sed atyai, ősi ékességét, Ostrovius királyt nevezik meg, mint aki elsőként 
vetette meg a halhatatlan és örökké való Zrínyiek nevének alapját. Megne-
vezik Zrínyi Pált és Györgyöt, akiket - III. András király tanúsága szerint -
lovagi köntösre neveltek, trónra szántak, és hatalmi jelvényekre, hősi tet-
tekre példáknak, valamint diadalmenetek trójai lovaira születtek. Megnevezik 
a katonai vitézség legnagyobb tetteinek méltóságával ragyogó két testvért, 
Zrínyi Pétert és Pált, valamint Zrínyi Miklóst, akik egyrészt Mátyás, más-
részt Zsigmond király tanúsága szerint a hűség, az állhatatosság példái, a 
vitézség mértékei, a győzelmek irányítói, fejedelmek tanítói, Pannónia fé-
nyei voltak. Meg fogják nevezni (hogy másokat mellőzzek) a mi bánunk 
dédapját, akit ugyancsak gróf Zrínyi Miklósnak hívtak, és nemes lelkének, 
harcos jobbjának, a szerencsés jelekkel kísért hadi tetteinek, és mindig a 
dicsőség felé kinyújtott karjának fénye, amerre csak a nap halad, az égnek 
fényénél kiválóbban beragyogja a földet Pompeius irigységére, Julius félté-
kenységére, s minden császár nagy csodálatára. O hazájának földjét (szám-
talan dolgot nem is említek) megölt törökök vérével dicsőségére termé-
kennyé tette, a még fiatal karjait a küzdelem hevében ellenségeinek vérével 
bíborszínűre festette, s a barbárok holdas csatarendjét török vidékekre és 
partokra futamította, s hatvanszor legyőzte, megfékezte. Végzetes tűz köze-
pette, sok 13/ napon át lángok között, Sziget várának védőfalai ellen 
őrjöngő tűzvész közepette, miután nem remélhette már a felmentő sereget, 
az események végső válságában sisakkal védve, lándzsával felszerelkezve, 
homlokát haraggal, villámokkal szemeit, kezét atyjától kapott kardjával és 
görbe szablyájával felfegyverezte, és miután oly sokáig állhatatos vitézség-
gel védelmezte Szigetvárt, miután dicsőségesen oltalmazta a barbár fegy-
verek heves rohamától a falakat, miután harmincnyolc napig ellenállt az el-
lenség vakmerőségének, miután visszavert és eltiport húszezer törököt, a 



háború félelmetes villámaként az ellenség összegyűlt seregének közepébe 
ront, győz, pusztít, leterít, öldös, megcsonkítja a szembejövőket. Egyedül ő 
- annak a török császárnak a számára, aki mind Pestet hatalmába vetette, 
mind Budát (ó szomorú nevek) elfoglalta, és Belgrádot ostrommal megvív-
ta, Esztergomot bevette, Fehérvárt és más magyar városokat megszerzett, a 
perzsáktól azt a perzsa Tróját, Taurusiumot elragadta, Rhodost pedig 
leigázta, amely megostromlásához úgy tűnt, Akhillészre és Agamemnonra 
van szükség, Lajost, Magyarország királyát minden nép könyveiben fel-
jegyzett győzelemmel legyőzte, megölte; egyedül ő - mondom - , Zrínyi 
Miklós volt olyan kőszikla a török császár, Szulejmán neve számára, az 
annyi sikertől szerencsés név számára, amihez Szulejmán dicsősége oda-
csapódva valóban hajótörést szenvedett, midőn Zrínyi katonai bátorsága 
miatt az ellenséges homlokokat izzadság lepte el, magát Szulejmánt és a 
szultánnak, valamint övéi győzelmének babérját még inkább a bevett Szi-
getvárba, mint a kapunál levő árokba elmerítette, elsüllyesztette, eltemette. 

Nem mutatom be Zrínyi Györgyöt, ezt a nagy lelket, a mi bánunk min-
denre képes édesapját, nem sorolom fel Szigetvár környékén és Kanizsa vi-
dékén György megszerzett győzelmeit s azt, hogy Szlavóniában a zendülés 
szítóit bölcsessége és tekintélye fényével földerítette, s eloszlatta a nyugta-
lanság felhőit. A szándékukban és vágyaikban eltérő népeket a megértés és 
egyetértés révébe vezette, a széthúzásoktól széttépett haza dolgait rendezte. 
Zrínyi György segítségét kérték a dán háború befejezéséhez is, és az ellen-
séges csapatoknak végső felszámolásához. 

E félóra szűkössége tiltja nekünk, hogy végigvegyük a Zrínyi nemzet-
ségből származó igen vitéz vezérek, híres győztesek, ragyogó hősök és je-
les hősnők egész tengerét. O Miklós, láttuk, hogy téged a természet őseid 
vérével és ékességével halmozott el, és benned ugyanazt a bőségesen meg-
levő ragyogást tiszteljük, amely a család minden egyes kiváló férfiújában, 
minden egyes hősében megvolt, vagyis benned az igen dicső származás és 
születés fényét tiszteljük. 

De ha hősi lelkeket nem hoz létre ajtókra festett arany, sem kristállyal 
vagy bíborral díszített ágyak, sem a királyi fejékek és jogarok, sem a ve-
zéri köpeny és bíbor, sem az arannyal bevont paloták és kincsekkel elvo-
nuló évszázadok, s ugyancsak nem a szülők viaszképei, az elődök címei, 
az ősök képmásai, melyekben nálad soha senki nem volt szerencsésebb, 
tudjuk ugyanis, hogy hamarabb ismernek fel a napban foltokat, mint a 
Zrínyi nemzetségben felfedeznek kevésbé szerencsés árnyat. Ha megtalál-
ható a gyávaságnak valamely fajtája, ha a nemzetsége dicsőségét valaki 



saját magának tulajdonítja, és ha a kiváló születés sugarai és nemzetség 
nagysága előtt az erény viszi el a pálmát, ha az nem kiváló, aki fényt kol-
dul őseinek zsákmányaitól, a nagy elődök képmásaitól, régi viaszké-
pektől, ha végül is csak azok dicsőségesek, akiket a saját hősiességük ma-
gasztal, akkor Miklósnál valóban senki sem dicsőségesebb az ilyen tökéle-
tesebb dicsőséggel. 

Alighogy ifjúsága első próbáit Miklós kiállta, bölcsességre vágyva, a 
megszerzendő tudományok nagy lángjától égve a családi otthonból kike-
rült, s különböző egyetemekre iratkozott be. Elénk szellemiségű értelme, 
erkölcseinek testében való helyes elrendezettsége, éles esze, bölcs ítélete, s 
a magasztos és nagy gondolatokra fogékony jelleme előre jelezte, hogy a 
Zrínyi családnak ez a hajnala már nemsokára igen boldog napokat, az élet e 
Zrínyi-fája igen nemes gyümölcsöket, ez a Zrínyi-harmat igen értékes rü-
gyeket, ez a Zrínyi-tavasz igen kedves nyarakat ígér számunkra. Természe-
tének ezen első szikrái, az eljövendő események első jelei, az igaz reményű 
sarjadzó fiatal erő ettől kezdve a közönséges dolgokat megvető, a hősi tet-
tek után járó, a nagy feladatokra fölserkent, /4/ a magasztosakra született, a 
legnagyobb tettekre alkalmas, s ezért még zsenge ifjúságában minden 
előkelőbb és alacsonyabb valamint egyenlő rangú jóindulatát, kegyét, tisz-
teletét, készséges magatartását elnyerő Zrínyit mutatta. 

Szellemének érettségével felülmúlva ifjú és a komolyabb tanulmányok-
ra még nem fogékony, túl fiatal korát, ifjan előbb a poétikai és retorikai, 
majd a magasabb tudományoknak igen széles terén annyira sikeresen 
előrehaladt, hogy — általános vélemény szerint - Zrínyit különböző tudo-
mányok igen kiváló képviselői között hallottuk emlegetni. Ez nem a sors 
adománya, tudjuk ugyanis, hogy Miklós felnőtt korában szintén nagyon 
gondosan megvizsgált minden igazságot, ami szellemének javára szolgált, 
s a tanulás küzdelmes terét ifjúságának határával nem zárta le, gyakran az 
egész naphoz hozzáadva az éjszakát is új és új ismeretekkel művelte értel-
mét, mert miként az egeket értelmes lények mozgatják, így mindent az ér-
telem irányít, és senki nem tudta kiragadni kezéből a könyveket sem tet-
szetős hazugsággal, sem közügyek ürügyén, sem bármilyen kitalált eszkö-
zökkel, mert nagyon élesen átlátta, hogy jobban szeretik az olyan sisakokat, 
és félnek tőlük, amelyek tudással teli főn nyugosznak, és hogy vak lesz az 
a Mars, mely a bölcsesség szeme nélkül jár; tudjátok ti, jelenlevők, hogy 
hány mélyen alvó fejedelem és vezér szellemi tunyaságát gyakran nem rót-
ta-e meg. 



Megcsodáltuk benne az étkezések közben - éppúgy, mint egykor Pla-
tón lakomáján - mély és mélyre látó szellemének jeleit, mélyről fölvetett 
kérdéseit, melyek behatoltak a természet lényegébe, fölfedték a filozófia 
titkait, a nyilvánvaló érvek súlyával megerősítette állításait, s a bőségesen 
és tökéletesen szétoszlatott ellenérveket, a Kleanthész mécsénél fölnyitott 
írásokat, és a bölcsességének próbakövét kiállt rendeleteket s a jogtudo-
mány összegyűjtött törvényeit, amelyeket még a hajnal előtti szorgalmával 
rejtett és vésett a lelkébe. Tiszteltük a virágzó és ugyanakkor nagyon érett 
bőségét poétikai és retorikai műveltségének, és az egy ember nyelvére rá-
szállt többnyelvű költészetet, a tekintélyben Periklésztől, szépségben 
Démoszthenésztől semmiképpen el nem maradó ékesszólását, ha szabad 
mondanunk, Horatiusszal és Vergiliusszal versengő múzsáit, a királyi ud-
var kiváltságától száműzött, áldozatul hozott igazságszeretetét, a régi 
időknek ismerését és a történeti művekben való igen nagy jártasságát; a po-
litikai, gazdasági, etikai ismeretekre oly mértékben tett szert, hogy tudásá-
tól megdöbbenve maga Paliasz is elcsodálkozott, és palotájához, miként 
Szókratész tanítására, néhány előkelő ember odasietett, mert bölcsessége, 
mellyel Paliasz kincstárát egy kötettel gazdagította, mellyel vélemények 
kibogozhatatlan nehézségein kiváló módon úrrá lett, mellyel vitatott kérdé-
sekben döntő szerepe volt, zavaros ügyekben Ariadnénak, kétes dolgokban 
Oidipusznak, tanácskérésnél jóshelynek és Szolónnak bizonyult, még a ke-
resztutakat, fővárosokat és országokat is csodálattal töltötte el. Nem aka-
rom, hogy az én szavaimnak adjanak hitelt, legyen hitele a hírnévnek, le-
gyen hitele azon férfiaknak, akik Miklóst hallották, legyen hitele Germania 
és Itália azon területeinek (hogy a világ más részeit ne említsem), melyek 
majdnem a világgal felérnek, a hírneves császári és pápai trónnak, és annyi 
vezér és fejedelem koronájának és annyi bíboros atya papi fejékének, a hu-
mán tudományok támaszainak, az isteni tudományok körülvett őrző helyei-
nek, melyek csodálatosabban vannak tornyokkal körülvéve, mint a görö-
göknél az isteneknek az a mitikus anyja; legyen tehát hitele, mondom, Ger-
mániának és Itáliának, melyek közül az első Miklós, igen gyakran a te ta-
nácsaid révén szerzett hírnevet, Itália pedig nagyon megbízható levelekből 
tanulva, mintha évről évre Zrínyi bölcsességének nézője és közönsége lett 
volna (hazudnék, ha tán említem, hogy a népek és az egybegyűlő világnak 
abban a teljességében, az erények királynőjében, a városok városában, Ró-
mában is, bár füleimmel nem hallottam) Miklóst teljes joggal Európa leg-
bölcsebb fejedelmei közé vélte sorolni, akiket a mi korunk adott. 



Mivel valójában sem Bellona Paliasz nélkül, sem Mars Apollo nélkül 
vagy nem félelmetes az ellenség számára, vagy a katonaság javára nem le-
het győzedelmes, vagyis a legdicsőbb arány azé a szép testé (ő mondta), 
amelynek feje Pallaszé, keze pedig Marsé, és íme maga 151 a fenséges Pal-
iasz, aki szellemét kiművelte, fejére ércsisakot, kezébe lándzsát helyezett, s 
ezért egyhangúlag dicsérnünk kell lelkének azt a hihetetlen erejét, mellyel 
Miklós Mars volt katonaköpenyben, tógában Cato, otthonában Castor, Pol-
lux a harcban, egyformán járatos a fegyverviselésben és a múzsák Mecéná-
sa, s úgy forgatta a könyveket, mintha soha fegyvert nem ismert volna, és 
úgy a fegyvert, mintha soha könyvet nem venne kezébe, vagyis a togás és 
katonaköpenyes Paliasz révén egyaránt megalapozta kétféle dicsőségét. 

Jussanak eszünkbe azok a napok, midőn a villámgyors svédek keresz-
tény területeket veszélyeztettek, 1646-ban pedig a magyar határokat, és 
már széltében-hosszában egész Moráviát vészes lángokkal borította a bar-
bár düh, feldúlta a zsarnok, szétrombolta az ellenséges indulat, megsemmi-
sítette az alvilági csapat, pusztasággá tette a földeket, kirabolta a városokat, 
felgyújtotta az erősségeket, kifosztotta a templomokat, legyilkoltatta a pol-
gárokat. Mindnyájan, hazafiak, féltünk a szomszéd földek, városok, erőssé-
gek és templomok, polgárok és gyerekek pusztulásától, vesztétől, számki-
vetésétől, gyászától és sírjaitól, de élt az, akinek már a látásától az ellenség 
rettegni, hangjától megremegni, érintésétől elveszni, feltűnésekor szétszé-
ledni, a gonoszságot jogosan megbosszulótól megdöbbenni, az elpusztított 
országért vagy területért megbűnhődni, lesújtatni, legyőzetni szokott. Élt a 
hadjáratok, csaták, győzelmek, leigázott nemzetek csodája, s nem lágy éne-
kek, hanem hadi kürtök között élt, mert apja Mars, anyja Bellona volt, az 
ellenség romlására és pusztítására nevelve a világnak adott védelmezőként 
élt, erősségek épségére, városok szerencséjére, templomok boldogságára, 
mindenkinek az oltalmára élt Miklós, aki övéinek háromezres csapatával a 
Dunánál, Lipcsénél, Jankaunál, Kremsnél, Korneiburgnál győztes ellensé-
get megtámadta, megtörte, és mintegy kétszázat fogságba vetve és átadva, 
valamint ugyanannyit eltemetve a svédek dölyvét csökkentette, vakmerősé-
gét elfojtotta, kioltotta dühüket; földeinktől, erősségeinktől, templomaink-
tól, városainktól, népeinktől és polgárainktól pedig a lángokat, a dühöt, a 
zsarnokot, a romlást, a pusztulást, a feldúlást, a felforgatást és a halált távol 
tartotta, és a sok zűrzavar közt hányódó Magyarországot megmentette, meg-
erősítette, megőrizte. Ki nem hallott Miklósnak arról a feljegyzett győzel-
méről, amellyel Ferdinánd és a magyarok közös romlására összegyűlt vad 
Rákóczinak alvilági dühét kis csapattal a Tiszánál saját vérének kockázta-



tásával legyőzte, több mint háromezret megölt, vitézségével és jobbjával a 
katonai zászlót az ellenség zászlóvivőjétől elragadta, s miután két ellenség 
életét Miklós Marsnak áldozatul szánta, egyszerre és együtt lándzsájával és 
kardjával fel is áldozta őket. 

Ragyogni fog az a nap az örökkévalóság évkönyveiben megjelölve, 
nem a naptól, hanem Zrínyi dicsőségétől fényesen, melyen ő egyrészt a 
Murától és Drávától körbevett, a török jogtalanságai miatt pusztuló félszi-
getnek, másrészt a soha eléggé nem dicsért Batthyány családhoz tartozó te-
rület egy részének megtörhetetlen vállát új Atlaszként segítségül nyújtva, 
érett belátással, erős csapattal, bátor lélekkel a kanizsaiakat kicsalta, majd 
küzdelembe bocsátkozott a dühvel, vakmerőséggel egyaránt felfegyverzett 
török hadrenddel, s a villámló tőrök, a jégesőként hulló dárdák, a záporozó 
fegyverek, a csillogó lándzsák között, s miután feltárultak a kapuk, az el-
lenség kiözönlött teljes vadsága és a vérözön veszedelmei közepette annyi-
ra sikeresen irányította a zászlókat és a csapatokat, annyira legyőzhetetle-
nül küzdött, annyira nagy bátorsága miatt nem tudták megölni, hanem ő ölte 
meg azokat, nem a saját, hanem az ellenség vérét pazarolta. Miklós harci 
bátorságának dicső bizonyságául szolgál az egyetlen rohamától meghalt 
száz barbár (másokról ne is beszéljek), a sok lefegyverzett török, a részben 
a rend tekintélyének, részben a katonai tudomány hiányával levő két török 
erősség, a szégyenletes futásra kényszerítettek, s minden legyőzött. így ka-
tonák, vezérek, hadseregek pusztulásával lett ismertté a felingerelt Zrínyi, 
aki példájával bizonyította, hogy teljesen igaz ez a jelmondata: „Senki sem 
ingerel engem büntetlenül". 

Hogyan korlátozzam ily rövid időre III. Ferdinánd és I. Lipót fenséges 
császároknak azokat a csodálatos tetteit, az örökkévalósággal egy ideig tartó 
annyi dicshimnuszait, melyek az egek örökkévalóságával 161 versengenek, 
és Miklósnak a világ uralkodói pompájával, babérjaival mindenképpen ver-
senyre kelő kiváló győzelmeit, a vallásnak mindig bátran megoltalmazott 
jogait, a szétszórt és annyiszor pusztulásig megfutamított trákokat, annyi 
ellenséget, annyi győzelmet, az elhomályosodott, a felhőktől takart, az el-
sötétített, sőt eltemetett, a Zrínyi Naphoz ezerszer közel levő mohamedán 
zsarnok Holdjának csillagát, a lenyugvó világosságot, a törökök felhőjéből 
minket és mindenkit köröskörül fenyegető, pusztító villámokat, a városo-
kat fenyegető vihart, amely pusztán Miklós érkezésének hallatára, mint egy 
igen heves szél rohamától, elűzetett, s egünk kiderült! 

O barbárok hamui, pusztítások könnyekre méltó maradványai! O Kos-
tajnica, Kanizsa, Bihács, Segesd terei és házai, utak és mezők, hegyek és 



völgyek! Titeket, titeket hívlak, akik Zrínyi harci erényétől annyiszor nyo-
morultul elcsúfítva majdnem elvesztetek, cáfoljátok meg szavamat! Ti, a 
holtak holttestei, akiket Miklós áldozatul az alvilágba küldött, ti kövek, aki-
ket diadalmas lábbal taposott, ti mezők, akiket ellenséges vérrel hintett, ti, 
számunkra egykor veszedelmes török seregek, akiket Miklós folyton a 
végső romlásba űzött, cáfoljátok meg szavamat! De miért némákat és hol-
takat biztatok? Ide, kik még éltek, ti thrákok, ide szkíták, ide török hadso-
rok, csapatok, lovas szakaszok, melyek léteznek, titeket hívlak tanúul, mily 
módon szerzett békét Miklós a saját fennhatósága területén, mily támadá-
sokkal tisztította meg, mily fáradozásokkal nyugtatott meg minket mély 
csenddel, mily bátorsággal, egyéni szerencsével fékezte meg a ti felfuval-
kodottságotokat, mily csapatokkal győzte le a ti barbárságotokat, mily csa-
pásokkal szórta szét a ti kegyetlenségeteket, s mily győzelmekkel tette hí-
ressé mindkét világot, mily győzelmekkel űzött el titeket a mezőkről, mily 
hatalommal vetett fogságba benneteket, az események mily sorával zavart 
meg, mily erővel tett gyöngévé, mily háborúkkal sújtott le benneteket, ti, 
ha tudjátok, cáfoljátok meg szavamat! 

Beszéljen tovább Kostajnica, melyet Miklós egy napon öt csatával hó-
dított meg bátorsága révén! Beszéljen az egy évvel ezelőtti, pont ezen a 
szigeten, Miklós számára nem ingadozó győzelem, midőn a Mura hullámai-
nak közepébe merített több mint ezer tatárt, s kioltotta dühüket, s még a 
csúszós talajon is rögzítette örökké tartó emlékezetének szilárd nyomait! 
Beszéljen a földnek ez a területe, melyet egyszer ötszáz, máskor nyolcszáz 
török vére áztatott és vörösre festett! Beszéljenek a török kisgyerekek, akik 
Zrínyi félelmetes nevére abbahagyják makacs sírásukat! Beszéljenek a ka-
nizsai törökök, akik ezen évszázad ötvenedik évében békére kényszerültek! 
Beszéljen a leigázott ellenséges népektől való sok kiállított zsákmány, a 
győzelmekből elhozott dicső emlékek, az ellenségtől elragadott fegyverzet, 
a lovaknak igen szép ménese, aranyzabiák, fejedelmi gazdagsággal díszí-
tett sátrak, nagy kincsekkel teli egyéb felszerelés, nemes ékkövek, aranytól 
ragyogó kárpitok! Beszéljen a télen vert tábor miatt Bellona fáklyáitól fel-
égett eszéki híd, a török hatalom nagy menedéke! Beszéljenek a tőlünk el-
rabolt Érsekújvárban magánszemélyek veszélyben forgó oltárai, házi 
tűzhelyei, előkelő birtokai, várai, Magyarország nyugalma és békessége, 
magán- és közvagyon, szent és profán, isteni s emberi dolgok, melyek 
ugyanattól a hullámtól hányódtak, de Miklós segítségével megvédelmeztet-
tek. Beszéljen békés napjaink szörnyűséges ellensége, ez a gazságokkal teli 
rabló s vad haramia, a török, mely garázda módon Magyarország belsejébe 



támadott, a szomszédos népeken tombolt, a keresztény világot, sőt magu-
kat az égieket lángokkal és fegyverekkel fenyegette, de Komáromnál 
őrjöngésével és kegyetlenségével együtt Zrínyi vitézségétől erőtlenné vált. 
Beszéljenek az Afrika széléről és Líbiából való mórok, Mekkából való ara-
bok, vlachok, moldovaiak és nekünk, európaiaknak egyéb félelmetes ször-
nyek, melyek Magyarországon nagyon sok tábort vertek, s nem állítanám, 
hogy egyedül Magyarország, hanem az egész birodalom számára hamaro-
san a fájdalom táborát készítették volna, ha Miklós bátorsága még ezt a kö-
zös veszedelmet is nem űzte volna el. Beszéljenek 111 a megbosszulandó 
füstölgő mezők, az égő városok helyett, a lesújtott és megölt polgároknak, 
a városok összes lakóinak holtteste helyett, a betörésekkel rettenetesen 
meggyötört népek, a meggyalázott szent dolgok és az elűzött nemzetségek 
helyett Miklós kibontott zászlói, az összeírt katonaság, megtörtént sorozá-
sok, az útnak indított hadak! Ezeken kívül még hirdessék Zrínyit a népek 
éljenzései, katonák tapsai, szónokok dicshimnuszai, költők versei, történet-
írók kötetei, az emlékezet örökkévalósága számára felállított képmásai! 
Végezetül beszéljen a feldúlt Pécs, az elfoglalt Babócsa, a visszaszerzett 
Slatinia, az elfoglalt Berzence, a legyőzött Segesdl Mondja el Zrínyi harci 
vitézségét a heves Marstól felgyújtott és felégetett néhány vár, s több mint 
kétszáz hamuvá vált falu. Magasztalják Zrínyit ifjak és öregek, akiket a tö-
rök örökös rabságából az arany szabadságra kihozott! Beszéljenek Zrí-
nyiről azok a fák, amelyeket több mint harmincezer lépés távolságban, há-
rom-négy hét alatt csupa pálmává és győzelmi babérrá tett. 

Tanúsítsa Zrínyi marsi lelkületét a Turopolánál háborgó paraszti népre 
vetett zabla! Dicsőítse Zrínyit az alapoktól kezdve általa építtetett, és az el-
lenség rohamának igen sokszor sikerrel szembeszállt Zrínyiújvár. Zengjen 
Zrínyit dicsőítő szót a szoros ostrommal körülvett Kanizsa, amely remél-
hetőleg hatalmunkba kerülve máig fokozhatta volna Miklós számtalan ba-
bérját, ha! (de itt nem tudom, hová forduljak), ha! (beszédem megdöbbenve 
megakad és megdermed) ha!, ha! - még némán is megértenek. 

Titeket idézlek már, prelátusok, főpapok, fejedelmek, királyok, minden 
nemzet és magának az igazság jósának, VII. Sándor pápának Zrínyi 
dicsőségére írásban megfogalmazott véleményei, melyek tele vannak az el-
ismerés és jóindulat jeleivel, s melyekben Miklósnak a kereszténység atyja 
címet juttatta. Mondják el, amit vagy a katonáskodó világ látott, vagy az ég 
felülről nézett, Etruria fejedelmének, Ferdinándnak és édestestvérének, 
Mátyásnak Miklóshoz írt rendkívül megtisztelő levelei! Fejtsék ki Mainz 
fényes választófejedelmének Miklósnak szóló dicséretei, melyekkel őt az 



epirusziak nagy királyával, Kastriotai Szkander béggel egyenlővé tette! 
Mondják el Württemberg és Bajorország hercegei, akiknek levele Miklóst 
maguk számára atyjukká fogadta! Mekkora dicséretet adott a Zrínyi névnek 
Franciaország, Szavoya, Bajorország és Etrurial Ezek nem egy, mégpedig 
igen ragyogó nagyságukat rábízták Miklós katonai tudására, hogy tanítsa 
őket. Tudom, hogy a római bíbor dísze, eminenciális Francesco Barberini 
kegyességének mindig bővizű forrását fakasztja Miklósnak, s a legkeresz-
tényibb XIV. Lajos, Franciaország királya is bőséges összeget adományo-
zott neki. Tisztelte Zrínyit Franciaország, mely őt a tizenkét legnagyobb úr 
(„Dynastes") közé sorolta, akiket másképpen hasonlóknak („Pares") ne-
veznek. Zrínyi dicsőségének növeléséhez hozzájárult Spanyolország is, 
mely a grófot a legelőkelőbb fejedelmek, királyok és császárok társává tet-
te, s nevét a világ legfelségesebb nevei közé beírta azzal, hogy az arany-
gyapjas rend lovagjává választotta. A Mars véres áldozatából valahányszor 
visszatérő, annyiszor a haza üdvéért áldozó Zrínyit Miinsternek infulás fe-
jedelme négy villámló géppel ajándékozta meg. Hirdeti Zrínyinek minden-
re alkalmas, született tehetségét az előkelők szavazataival, közös akaratból, 
illetve Ferdinánd császár tekintélye révén ráruházott Dalmácia, Horvátor-
szág, Szlavónia báni méltósága. Foglalja szavakba Zrínyinek igen fogé-
kony és magasztos lelkét a már halott, de a pápák sorában nem régi csillag, 
VIII. Orbán, aki egykor Rómában meglátva Miklósnak jellemét, már akkor 
előre megsejtette hősi tetteit, s hogy az ég irigyelni fogja dicsőségét; az is-
teni akarat helytartója által Miklósnak mondott dicsőítő beszéd ugyanis 
ezekbe a szavakba, mondhatnám jóslatba tört ki /8/: 

Nagy embereknek sarjai is nagyok, 
apjukra ütnek gyönge csikók, tinók, 
az égre szálló sas se nemzett 
még soha gyáva galambfiókát. 

Idézze fel Zrínyi megszerzett halhatatlan babérját az ottomán ellenség-
hez, melynek íját mindig megtörte, és eltulajdonított fényét homályba borí-
totta, a két legközelebb fekvő megye, a somogyi és zalai legfőbb hatalma, 
melyet ünnepi taps és ünnepélyes díszlövések közepette adtak át neki. Fog-
lalja össze beszédem, hogy Magyarország és Horvátország egész katona-
ságának legkiemeltebb parancsnokságát Zrínyire bízták, s hirdesse, hogy 
népek csodálták benne Hannibál tehetségét, Hektor bátorságát, Scipio és 
Akhillész harcias jellemét, s hogy Mars bátor szablyájával mérsékelte a vil-
lámokat, amelyeket a félhold alakú ég hajított le, s azt is, hogy a hajladozó 



nádak mérgétől, a tűzvész lángjaitól sértetlenül megmaradt az a hajó, me-
lyet Zrínyi irányított. Azt is hangoztassuk, hogy Miklóst még a legtitkosabb 
tanácskozások részeseinek sorába is iktatták (mellőzöm a család fénye mi-
att megkapott többi címet), s ott hazafias tűztől hevülve mindig nagy és 
fenséges dolgokon gondolkodott, és soha igazságtalan mérleggel nem haj-
lott senkinek a pártjára. Ekesszóló beszédre serkentenek Miklósnak ezek és 
egyéb vég nélküli dicsőítései, melyek évkönyvek köteteit töltik majd meg. 
Mindez mi mást dicsőít, mint Miklós nagyságát, Miklós dicsőségét, Miklós 
győzelmeit, Miklós diadalait, Miklós magasztalását, Miklós által megvédett 
hit példáit, a török kegyetlenség tanújeleinek megtámadását, a haza meg-
mentése miatt elviselt szenvedéseit, a kereszténység határainak megvédése 
miatti számtalan zaklatását, Magyarország, Horvátország, Szlavónia, Dal-
mácia, Morávia, Bohemia, Ausztria, a birodalom, az egyház nyugalmáért 
vállalt és viselt háborúkat! 

Hallgassunk a többiről. Elég legyen rólad ennyi, Miklósom. Te voltál, 
aki ezt az egykor gyönyörű aranyalmát, az annyi szent fiának apostoli pa-
lástba öltözött szépséges, racheli Magyarországot [Hungáriám], ezt az 
egykor marsi villámokkal pajzsként felfegyverzett nagy erős Asszonyt, kit 
a felkelő és lenyugvó nap úgy látott egykor, mint aki az ellenségeit legyőzi 
és az ellenfeleinek véres vereségei révén a csillagok Capitoliumáig emel-
kedik, Te újra megerősítetted és örvendezett; Te voltál, aki lassan megszi-
lárdítottad a most rettenetes gyásztól sújtott, megállni nem tudó és ingado-
zó országot. Te voltál, aki ezt a kiváló hősi Asszonyt, akit annyi égi vitéz 
kísért, annyi hősi erény erősített, aki az ellenség hátát egykor vitézi karddal 
jelölte meg, most e sebektől szaggatottat, ki oly erősen sóhajtozik, mint 
strucc a sivatagban, Te voltál, aki reménnyel tápláltad! Te voltál, aki azt a 
Bellonát, aki a Thrákiából, Szkítiából, Propontis vidékéről származó Mar-
sot Pannónia számára társává tette, s most gyászba öltözött, fekete ruhát öl-
tött, és siratóasszonyként gyászolta övéi halálát, Te voltál, aki megvigasz-
taltad! Te voltál, aki a harmatos mezőket és pusztákat, ó Magyarország, 
mégpedig a saját vérében ázókat, a magadéval felüdítetted. Te voltál Pannó-
niának Hannibálja, aki áttörtél a törökök hegyein, Te voltál az az igazi 
Hercules, Juppiter fia, aki nem a nemeai oroszlánt, nem a hétfejű hidrát, 
hanem a mohamedánok oroszlánját és a tatárok szörnyű hidráját földre ti-
portad. Te voltál az a csodálatos Triptolemosz, aki félretéve a mítoszt, saját 
magadtól, mintegy a nagylelkűséged napjától tüzet raboltál, amely által az 
ellenség pusztítására teljesen fellobbantál, és ragyogva lángoltál. Te - ér-
demeid kiválósága miatt - római diktátornál nagyobb voltál, aki a bölcses-



séget ritka látvánnyal társítottad a magyar vitézséghez, és magadban szent 
szövetséggel egyesítetted Pallaszt és Mar sot, nagyobb dicsőséggel, mint 
Julius, aki e kettő révén lett Caesar. Te a kereszténység Fabiusa voltál, a 
háborúktól zajos Magyarországnak segítségére siettél, s eloltottad a fegy-
vereknek egész Horvátországon és Szlavónián keresztül vándorló tüzét. Te 
Argosz voltál, a tieid 19/ épségére mindig éber őr. Te voltál egyedül és 
egyetlen azon dicsőséges triariusokhoz hasonló, aki egyetlen csatában nem 
hátráltál meg, soha le nem győztek, mindig győztes voltál! Te voltál az a 
dicső Zrínyi, aki ... de megakadok, megzavarodom, összeomlok ily nagy 
név fenségétől! 

Kérkedjenek csak ezután a rómaiak és a többi nép pálmáikkal, dicsősé-
gükkel, győzelmeikkel és erényeikkel. Kérkedjenek csak a császárok fejét 
körülfonó, kígyózó babérral, a császári fejékekkel, bíborszegélyű tógáik-
kal, diadalkocsijaikkal és uralkodói jelvényükkel, a homlokukon nyugvó 
koronával, címeik hosszú sorával! Hol vannak a ti csodálatos tetteitek, Pom-
peiusok és Nérók, Caligulák és Nagy Sándorok? Hol vannak a Coclesek és 
Dariusok, hol a légiók és vezérek? Hol vannak ezek az igen bűnös szala-
mandrák, hol azok a nagyon mérgező kígyók, hol, hol azok az alvilági kor-
helyek, hol az Orcus által éltetett lelkek? Hol vannak a nyitott ércsisakú 
homlok borzasztó undokságai, hol vannak a lángra gyúlt szemek, hol a fe-
nyegetésektől égő arcok, hol a vértől duzzadó ajkak, hol a harsona zúgása, 
hol a katonaság kiáltása? Mindez, az elhomályosult dicsőségek, az össze-
tört gépek, a szétszórt pálmák, a levert győzelmek, a meggyújtott babérok, 
az összes csúf szégyenné vált győzelmi menet összezavarodva Miklós lábai 
előtt hever. A vad Caligula minden római fejet egyetlen csapással kívánt 
levágni, Caligula kívánságát Miklós elragadta, midőn az egész haza számá-
ra egy főt kívánt, és hogy azt egy öleléssel átkarolhassa, egyik kardjával ol-
talmazhassa, nem pedig azért, hogy szablyájának egyetlen sújtásával meg-
ölhesse. Cocles Róma városát igen erélyesen védelmezte, Miklós az egész 
birodalmat talán nem védelmezte olyan dicsőségesen? Ázsia ura egyedül 
Darius volt, Miklós hírneve az egész világot uralta. A parthusok ellen, akik 
tudvalevően menekülve harcolnak, bátor volt a gyújtogató Nero, Miklós 
pedig az állandóan csak az ő pusztulására törő hadsereget, a repülő nyila-
kat, a fenyegető szablyákat tartóztatta fel s verte vissza. A római Curtius 
néhány ember élete miatt szakadékba vetette magát, Miklós a hit fennmara-
dásáért ezer veszélynek tette ki magát. Pompeius egykor hiú módon dicse-
kedett, ha akár lábának egy dobbantásával is érintené a földet, az egész 
földkerekség fegyvert fogna, - te magad, Pompeius, hamarosan elbuktál 



legyőzötten a pharsalusi mezőn. Miklós mindig kis csapattal kísérve egyet-
len csatában, egyetlen ütközetben, egyetlen háborúban soha nem szenve-
dett vereséget. Bár Hercules magasztalja a maga bátorságát, Scipiók pedig 
katonai tudásukat, Miklós lábai előtt hevernek, és ugyanúgy ahány Nagy 
Sándor csak volt, ha Zrínyivel összehasonlítod őket, igen kicsik lesznek. 
Zrínyi nem olyan volt, hogy idegen földeket kívánjon, mint Sándor, hanem 
hogy azokat nevének és győzelmeinek hírével töltse el. 

A királyi erény ritkán dől le a gazdagok arany takaróira, ritkán vendé-
geskedik fejedelmek tornyos palotáiban, ritkán rejlik bíborszínű uszályos 
ruhában; tudjuk meg végezetül, hogy Miklós valahányszor felkereste ősi 
palotáit, s beállított oda, még az elefántcsonttal díszített, vezéri heverőjén 
is spártai köpenyben volt. Tagadom, hogy Zrínyi valaha is követte volna az 
álnok hazugságot. Tagadom, hogy atyai arcán ellenséges lelkületet ismer-
tek fel, s szavainak külső ragyogásában elrejtett cselvetést, erős ígéreteiben 
hazug szavakat, beszédeinek szép rendezettségében ravaszságokat és ár-
mányt. Tagadom, hogy véletlen események sérelmétől Zrínyi lelke megin-
gott, mely olyan, mint a szirt, megingathatatlan kősziklaként rendíthetetlenül 
állt a romlására törő csapások rohama ellen. Semmilyen harag, semmilyen 
düh, semmilyen csapás sem a homlokát, sem arca színét nem változtatta 
meg; a bántalmak igen sok viharában, vészében hánykódva az isteni türe-
lem volt az egyetlen horgonya, és egyrészt nevének fényességével, más-
részt méltóságának ragyogásával a napot utánozta, nem hajlott el az erény-
től, ő mindig olyan maradt, mint a nap, nem változtatta fényét, bár sok 
felhő szállt feléje. 

Láttuk legutóbb, hogy Miklós kész volt a hit és a haza épségéért utolsó 
leheletét is odaadni, de midőn úgy fordult a sors, hogy megakadályozták a 
török legyőzését, vagyis e széttépett, elpusztított, zaklatott, szétszaggatott, 
reménytelen hazát /10/ az ősi boldogságba visszahelyezze, helyreállítsa, 
még könnyet sem hullatott, még a legkedvezőtlenebb sorsot is (mert lehet 
ennél egyáltalán kedvezőtlenebb?) mindig bátran elviselte; Miklós a 
gyötrelmes helyzetekben mindig józan volt, a pusztulásban mindig önmaga, 
a zaklatottságban mindig rendíthetetlen, a feldúltságban mindig állhatatos, 
a reménytelenségben mindig Istenben bízott. 

Vajon megemlítsem-e Miklós állhatatosságának és legyőzhetetlen lel-
kének halhatatlan dicsőségére: arcának mily derűjével és az isteni akaratba 
való belenyugvással viselte el nemrég például egyik szigetének kegyetlen s 
iszonyatos feldúlását; régebben pedig kisfiának halálát, akinek szeme, arc-
színe, szája, arca, egész testének arányossága egy nagy lélek méltóságára 



vallott; elhagy a lélegzetem - mondom - Miklós, mily derűvel viselte el 
ezeket. Miklós nem tört meg tehát fiának, sőt feleségének temetésekor sem, 
hanem állt, mint a marpesszai szikla, az oly keserű sorsot panaszkodó sira-
tás nélkül, oly kiváló fiát, oly kiváló feleségét könnyek nélkül búcsúztatta 
el, és mindig minden bajában csodálatos nyugalmának font babérjait visel-
te. 

Mondják el mások, hogy sohasem hajlott gondatlanságra! Mondják el 
mások, Miklós hősiességének sokféle kötelességét, mondják el mások, 
hogy gyermekkorától lenézte a csábító gyönyöröket; ezt a Herculest sem-
milyen élvezet, ezt a Sámsont semmilyen Delila nem gyengítette el! Mond-
ják el mások, hogy a Római Birodalom gyűlésének szavazatával a Szent 
Római Birodalom hercegi rangját is felajánlották neki, de Miklós visszauta-
sította! Mondják el mások fenséges nevű és sorsú, nagy méltóságra jutott 
lelkének mértéktartását! Hirdessék, hogy nem volt gőgös, sem követelő-
dző; dicsőséges volt, de nem fennhéjázó, szerencsés és önmegtartóztató, 
bátor és józan! Mondják el mások, hogy mindennap teljesítette az égieknek 
azon zsoltárokat, melyeket a bűnbánatról neveztek el! Mondják el mások 
az ételben való vallásos böjtölését, és a szeráfi isteni Ferenc családja itteni 
kolostorának felépítésében megnyilvánuló vallásosságát, illetve erre a ház-
ra szánt sok segítségét, mellyel minket gyakran és egészen a legutolsó 
időkig támogatott! 

Miklós bőkezűségét, Miklós emberségét, Miklós erényeit mondja el, be-
szélje el, jutalmazza meg az ég; én ugyanis - ezekre már gyakorlatlan szó-
nokként - a te hamvaidhoz, Zrínyi Miklós, ó kiváló férfi, tehetségek Phoeni-
xe, tudósok napja, a te hamvaidhoz, Miklós, győzelmek szerzője, a bölcsek 
között a legbátrabb, a legbátrabbak között a legbölcsebb, a te hamvaidhoz, 
Miklós, aki igen dicsőséges vagy fejedelmek, vezérek, királyok, császárok, 
a Vatikán tanúságai szerint, a te hamvaidhoz, Miklós, törökök ostora, thrá-
kok gyásza, ellenség pusztulása, a hit védelmezője, a te halhatatlan és égi 
dicsőítést nagyon is megérdemlő hamvaidhoz beszéltem, Zrínyi Miklós, 
Zrínyi Miklós. 



I. 8. SOL MYSTICUS. 

AZ AZ: 
A' NEMES MAGYAR HAZÁBAN: 

Nagy Méltóságokban világoskodó 
MÉLTÓSÁGOS FEJEDELEM 

GALÁNTAI GRÓFF 
ESTERHÁS PÁL. 

MAGYAR-ORSZÁGI 
VICÉ-KIRÁLY PALATÍNUS. 

A' Szentséges Római Birodalombéli 
HERCZEG. 

Nagy sok virtusokkal tündöklő, 
TITKOS ÉRTELMŰ NAP. 

MELYNEK 
Istenessen lett el-nyúgovása után tartatott szomorú EXEQUIAIN 

Magyararázattyát élö nyelvel Prédikállotta. 
TISZTELENDŐ 

VARGYASSI ANDRÁS. Kőszegi, Nemes, és Szabad 
Királyi Várasnak érdemelten Plébánussa. 

A' Kis-Martoni Tisztelendő PP. Franciscánusok Templomában. 
M. DCC. XIII. Esztendőben. Pünkösd Havának XVI. napján. 

* * * 

Nyomtatt. Nagy-Szombatban az Académiai bötükkel. 
Róden György által. <3> 

Sol illuminans per omnia respexit, et gloriá Domini 
plenum est opus ejus.'3* 

A' világosító Nap mindenüé el-nézett, és az UR dicsőségével 
tellyes az ö cselekedete. 

Sok féle nyomorúságoknak keserűségével el-tölt édes Hazánkban, szo-
morú gyásznak szine-alatt méltán szomorkodó Egyházi, és Világi Méltósá-
gos Méltóságok, Tekéntetes, Nagyságos, Nemes, és Köz-rendben való Hal-
gatók! Mit akarnak vallyon ezek a' ritka minémüségii szokatlan Pompák? 
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A' szomorúan csillagzó gyertyákkal minden felöl meg-rakott; sok szép 
inscriptiókkal, dicsiretek értelmeit magokban foglaló Írásokkal nagyon fel-
ékesittetett Castrum doloris? A' Sötétes gyásznak temérdeksége, és soka-
sága? Az egyben gyülekezet Méltóságos Esterhás nagy Famíliának szive 
fájása, és zokogása? Quid exivistis videremit jöttetek ide látni? Ugy-e? 
Hogy azokat a' szomorú exequiákat, mellyekben édes Hazánk eggyik első 
nagy Oszlopának, Isten, és természet múnkálkódási által nagy Méltóságok-
ban helyheztettetett Méltóságnak Parentdló, az-az: Istenes, és becsületes 
emlékezetet magában foglaló utolsó tisztességet, három napon egymás-
után adandók vagyunk? De kinek szomorú pompája ez? Annak-é, a' kiben 
egyben minden virtusok, jóságok, gyermekség, és vénség-nélkül csudála-
tossan egybe szerkezteitek? Annak szomorú pompája e ez, a' ki az Isten 
Annyának a' B. SZŰZ MARIAnak születese napján az 1635-dik Esztendő-
ben, a' Kis-martoni várban, nagy Famíliájának örömére, Istennek, Királlyá-
nak, 's-Magyar Hazának hasznos dicsőségére, születésében az életnek, 
partyára, mint valami csudálátos második Moyses, az emberi természetben, 
mint valami nád alkotmányban ki-tétetett vala? Annak szomorú pompája-e 
ez, a' ki felöl néha napján a' nagy emlékezetű Zrinyi Miklós Gróff Ur, két 
kezein a' földrül fel-emelvén, és meg csókolván ötet, ezt mongya vala: Quis, 
putatis, puer iste erit?"5 magnus erit hic coram Domino, et multi in nativi-
tate ejus gaudebunt: Hic sapiens vir erit, et in via justitiœ successus habe-
bit.l3fi <4> habebit. Vélitek-e, ki lészen e' gyermek? nagy lészen ez az Ur 
előtt, sokan, ah! sokan fognak örülni az ö születésén, mert olly bölcs férfiú 
lészen, a' ki a' jóságok úttyán önnön magának nagy elö-menetelt vészen. 
Oh adná bár Isten, hogy sok illyen magzattya, szülöttye vólna Magyar-Or-
szágnak! Kinek szomorú pompája ez? Annak-e a' kiben a' nagy emlékeze-
tű M. Gróff, Esterhás Miklós, jó Palatínus Kegyelmes Urunknak Magyar 
Hazánk édes Attyának képe, hasonlatossága mindenképpen ki-ábrázoltatik 
vala? Annak szomorú Pompája-e ez, a' ki in Domo Solis, a' Napnak házá-
ban, sok authoritásokat, dignitásokat, és dicsőséges dicsireteket, önnön ma-
gának nagy méltán megnyert vala? Annak szomorú Pompája-e ez, a' ki a' 
szükséges tudományokban, mondhatnám ad aliorum invidiam, másoknak 
irigy bánatot inditó buslakodására, csudálkozást érdemlő elö-menetelt vé-
vén magának, az Országoknak el-járása-után, Hazájabéli nagy tisztekre, 
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nehéz munkákra, és fáradságokra atta vala elméjét, erejét, és minden tehet-
ségét? Annak szomorú Pompája-e ez?, a' kinek kedves Báttyának M. Es-
terhás László Gróff Urnák, siralmas halálából származott szomorúságát, a' 
Sopronyi N. Vármegye Fö-Ispánysága, ez után az harmadik Ferdinánd 
Császár Komorniksága: ez-után a' Pápai Praesidiumos Várnak Fö-Kapi-
tánysága vigasztallya vala? Annak szomorú Pompája-e az, a' ki a' boldog 
emlékezetű Leopoldus Felséges Romai Császártúl arany kúlcsot nyert vala, 
a' gratiákkal tellyes Tárházaknak, és mások előtt keményen bé-zárlott vas-
ajtajoknak alkalmatosb felnyitására? Annak szomorú Pompája-e ez, a' ki 
az 1653-dik esztendőben a' virágos holnapnak 12-dik napján, nem a' kül-
sők, és idegenek kertyeiben; hanem Nagy Famíliájának ékessen virágzó 
Házában valasztá, szakasztá magának azon kedvesség mutató szép Rósát, 
a' mellynek példáját mutogattyák a' Czimérben az Oroszlány, és Griff kör-
mei között látszó el-ágazott Rósák? Annak szomorú Pompája-e ez, a' ki a' 
Sopronyi Generalis Disetában a' Felséges Király hathatós akarattyából, és 
az Országunkbéli Nemes Statusoknak egyenlő votumából, Vice-Királyság-
ra magasztaltaték, a' következendő titulusokban foglalván, 's-hirdetvén az 
ö nagy érdemit: Pater Patrice, Pius, Fortis, et Fortunatus. Nemes Hazánk-
nak, áitatos, kegyes, eröss, és mindenütt szerencsés Attya? Annak szomorú 
Pompája-e ez, a' kit Eleonora, Magdaléna, Theresia, Felséges Aszszo-
nyunknak Magyar-Királyné Aszszonyságra való koronázattyakor, a' Felsé-
ges Leopold Császár, mint Guberniumhoz kivántató virtusokkal czimere-
zett Nagy Urat, belső titkos Tanácsi közzé számlálta vala? Annak szomorú 
Pompája-e ez, a' kit második Carolus Spanyór-Országi Király, éppen igen 
ékes arany lánczal 's-azon fiiggö arany Báránnyal, mint valami máso- <5> 
második emlékezetes Jásont nagy becsülettel meg-tísztelt vala? Annak szo-
morú Pompája-e ez, a' ki Posonyi Ország Gyűlésében nagy emlékezetű 
Felséges Jósef Urunknak Magyar-Országi Királyságra való koronázattya-
kor a' szentséges Romai birodalombéli Herczegségnek Méltóságával téte-
tik vala Méltóságossá? Végre még-is annak szomorú Pompája-e ez, a' 
Méltóságos Herczegnek Vice-Királyunk, Magyar-Országi Palatinusunk, 
Méltóságos Galántai Gróff Esterhás Pál Fejedelmi nagy személynek, a' ki 
számlálhatatlan nagy érdemi után; sok csudálkozást érdemlő, Isten, Király 
's-Haza dicsőségére váló emlékezetes cselekedeti után, örömest meg halni 
kivánó, Istenes, es bátor Resolutiói-után, ezen 1713-Esztendöben, Böjt-
más Havának 26-napján, élete esztendeinek 78-számában, plenus meritis, 
et virtutibus, mint minden féle jóságokkal, 's-érdemekkel tellyes nagy Fe-
jedelem, Laetare Vasárnapon, szentül múlt vala-ki ez árnyék világból? 



Ha úgy van, hogy ez a' Pompa, annak szomorú Pompája, a' kinek dig-
nitássit, 's-méltóságit, immár csak igen summáson illettem; Jaj nékem tu-
datlan, együgyü, elégtelen Prédikátornak! miként mérészellyem én ezt, a' 
sok féle Méltóságokkal Méltóságos Méltóságot gyarló, és hebegő nyel-
vemre vennem? Mindazonáltál, nagy háláadatlanság vólna tőlem az-is, ha 
édes Hazánk, 's-Nemzetünk édes Attyának utolsó tisztességére, avagy in-
kább mondgyam, örökké fenmaradandó szép emlékezetére mindnyájunktól 
igen meg-érdemlett dicséretének, meg-kötném nyelvemnek tehetségét, a' 
midőn laudant illum opera ejus: minden felé nyilván dicsirik ötet, az ö di-
csőséges cselekedetei. 

Hogy pedig méltó dicséretének matériáját, formáját nyomosban vehes-
sem fel, emlékezem az Aegyiptiusok szokására, kik midőn valamelly Kirá-
lyi, avagy Fejedelmi személyt az ö minémüségében, néminémü Symbolum 
példázat alatt, jelessen ki-képezni, 's-ábrázolni akartak, a' csudálatossan 
csillagzó kék égnek határit sebessen el-járó Napnak, mint Plánéták Ki-
rállyának mássát irták-le, és a' Fejedelmi nagy embernek minémüségeit, a' 
világoskodó Napnak tulajdonságival ábrázolták-le. Mert ugyan-is a' minémü 
a' világosító Nap az Egek tartományain; ollyannak kell lenni a' Fejedelmi 
embernek, az ö birodalmának, 's-Guberniumának határin: és miképpen a' 
minden állatokat örvendeztető, vidámító, éltető Napot, nagy kedvelve 
szémlélik a' teremtett állatok, a' kik tudnia-illik szeretői az ö világosságá-
nak 's-melegségének: Ugy szintén a' nagy Méltóság, 's-Tisztbéli személy 
élete járásának jó példáit-is, melly másoknak sokképpen hasznos, nagy 
kedvelve nézik szemlélik a' Birodalombéli számos Népek. Világosító Nap-
nak titulálom tehát a' mi emlékezetes Méltóságos Fejedel- <B6> jedel-
münket, édes Hazánk Vice-Királlyát, Palatinussát, buzgó szivei heveskedő 
Attyát; Galántai Gróff Esterhás Pál jó kegyelmes Urunkat: és ha Antonius 
Császár Cleopátrától sziilettetett, de virtusokból szűkölködő Fiát Napnak 
Írattatta, a' Nap arany súgárival, mint valami szépen fénlö öltözettel kör-
nyúl vévén ötett, a' kevélységnek füstülgö hivságából: én sokkal méltáb-
ban, 's-helyesben titulálhatom,'37 mondhatom, virtussaival mindeniié el-né-
zö, érdemeivel világoskodó Napnak, a' mi már fen nevezettt Méltóságos 
Fejedelmünket. Tészek azért ez órának folyása-alatt, ezen előttünk szépen 
fen-álló Castrum Dolorisnak Koronás, avagy Herczegi süveges tetejére 
egy fényessen világoskodó Napot; az alkotmánynak négy részére függesz-
tem az Oroszlány; a' Rák; a' Mérték; a' Szűz égi Jeleket, melly Jelekben 
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miként világosított a' mi titkos értelmű, dicsiretes, és dicsőséges Napunk, 
és miként voltak tellyesek az URnak dicsőségével az ö cselekedetei, meg-
mutatom: az-után az el-nyúgovó Napnak búcsúzásával, beszédemet bé-fe-
jezem. Ha mi fogyatkozás esik beszédemben, annak kell tulajdonítani, 
hogy, miként az égi Nap extingvit lumine lumen:"8 Világával a' szemnek 
világát meg-homályosittya: úgy az én elmémnek téhetségét, a' mi titkos ér-
telmű Napunknak világositása meg-tompitotta. 

Sol illuminans per omnia respexit, et gloriâ Domini plenum est opus 
ejus."9 A' világosító Nap mindenüé el-nézett, és az UR dicsőségével tel-
lyes az ö cselekedete. 

A 'Sóltáros, és Koronás Prófétának bizonyítása szerént. Coeli enarrant 
glóriám DEI, et opera manuum ejus annunciat F irmament um.140 Az Egek 
az Isten dicsőségét beszéllik, és az ö kezei alkotmányit hirdeti az erősség. 
Nemesb, Tekéntetesb alkotmánnya Istennek az Egeken tündöklő Plánéták 
között nincs a' Napnál, kit Luminare május nagyobb Világositónak nevez 
az Isten könyve. Annyit akar ezzel mondani, hogy az Egeken fenylö alkot-
mányok mind beszéllik ugyan az Isten dicsőségét,141 de mindeneknél na-
gyobban beszélli a' mindeneket világosító Nap. En immár itten a' Méltóságos 
Esterhás Familiát nevezé egy szép Csillagos Égnek; azért a' mint Ábra-
hámnak áldása e' vala Istentöl: Benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum 
sicut stellas Coeli, et faciam Te in Gentem magnam.142 Meg-áldalak tége-
det, és meg sokasítom a' Te mago- <B7> magodat mint az égnek csillagit, 
és nagy Nemzetté tészlek Tégedet: úgy hasonló áldását Istennek láttyuk bé-
tellyesedetnek lenni, a' Méltóságos Esterhás Familián. Ennek a' nagy Mél-
tóságú, 's-edgyiitt nagy érdemű Famíliának egein Nap módgyára sokan 
tündöklőitek, 's-dicsöségeskedtek Nemes Magyar Hazánk, és a' Felséges 
Austriai Ház hiv szolgálattyában, de most egyebeket félre hagyván, csak 
ama' boldog emlékezetű Galántai Gróff Esterhás Miklóst, Magyar-Ország 
jó Palatinussát, szerelmes Hazánk édes Attyát emlitem, mint bizony a' 
Méltóságos Esterhás Famíliának egein mindenüé el-nézö, 's-világositó Na-
pot, a' kinek Isten, Király, 's-Haza szolgálattyában érdemeskedö nagy dol-
gait, mint hogy ki nem beszélheti vala Méltóságos Dietrichstáin Cardinális, 
csak ezen summában foglalta vala érdeminek sok értelmeit: Oh Országod-
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nak erős óltalmazója! sok nagy virtusok nemeivel szép Famíliádnak ékesi-
töje! ellenségeinknek hatalmas meg-gyözöje! A' kinek kiváltképpen való 
buzgóságát a' Religio: Meg-változhatatlan hitit a' Császár: soha meg nem 
sértődött igazságát az Ország: meg nem tántorodó erősségét a' Respubli-
kák: eléggé nem csudálható okosságát a' Provincziák: Istent tisztelő áita-
tosságát az Isten dicsőségére épült alkotmányok beszéllik, prédikállyák, 
magasztallyák! 

Hozhatnám itten elő (ha szivedet meg nem szaggatnám, oh keseredett 
Méltóságos Esterhás Familial) hozhatnám itten elő, amaz édes Hazánk sze-
relmével heveskedő négy fényes Napoknak actióját, űgy-mint Méltóságos 
Esterhás László, Ferencz, Tamás, Gáspár Uraknak emlékezetes nagy dol-
gát, kik a' keresztyénség természet-szerént való ellenségével, vitézi bátor-
ságbúi szemben szálván, és megharczolván a' Nagy-Vezekényi Falunál, az 
1652-dik esztendőben, pro Deo, Rege, et Patria, önnön magoknak fe lá l -
dozásában, tulajdon vérek ki-ontásával pecsételék-meg az Istenhez, Király-
hoz, 's-Hazához való igaz hűségeket. 

De nem akarok fájdalmakat fájdalmakkal úijitani; hanem térek ahoz a' 
Méltóságos Esterhás Familia csillagzó egein fényeskedő dicsőséges Nap-
hoz, a' melly ama' boldog emlékezetű Méltóságos Esterhás Miklós, jó Pa-
latínusunknak, Istenes, de másként Hazánk nagy szomorúságára lett halála-
után fel-tetszett vala a' Méltóságos Esterhás Famíliának egein, az 1635-dik 
esztendőben. 

Tégedet illetlek, nevezlek itten Méltóságos Galántai Gróff Esterhás Pál, 
Nemes Országunk jó Palatinussa, Vicé-Királlya, Szentséges Római Biro-
dalomnak eggyik Herczege! 

Ah szomorú Halgatók! Bizony magni Parentis, magnus Filiusl a' fé-
nyessen dicsöségeskedö nagy Napnak éppen mássá ö, a' ki, nem ke-veseb-
<B8> vesebbé hevülvén-meg a' dicsőséges nagy dolgoknak követésére, 
mint édes Ura Attya, azon nyomban jártattya vala élete Napját, iffiúságá-
nak nagy sok szép reménségekkel tellyes Hajnala-után, a' melly virtusok 
nyomában, tudgya vala édes Attyát jártnak lenni. Itten azért a' mi fel-kelö 
titkos értelmű Napunk, követvén az egekben járó Napnak tulajdonságát, (a' 
ki fel-költében leg elsöben-is a' magoss hegyeket szokta meg-látogatni) a' 
Felséges Romai Császárok, és Magyar-Országi Királyok Udvarait kezdé-
meg udvarolni, kik között első vala Harmadik Felséges Ferdinánd Császár. 
Ez, látván ezen Napnak termetében az iffiúságnak becsüs ékességeit, a' 
nyájaskodásnak rendes módgyait, a' jó complexióknak, 's-magokat ö-ben-
ne mutogató quálitásoknak, minémiiségeknek jeleit, méltán szerethető vir-



tusoknak nemeit: 's-más felöl ö benne álmélkodva szemlélvén Symbolum 
Gratice a' mindennémü kedvességnek képét, tanquàm ad altiora natum, 
mint bizonyossan nagyra menendő Urat, ötet mint Isten dicsőségével, és a' 
Nemes Haza hasznával tellyes dolgokra igen alkalmatos Férfiat, fő Komor-
niksággal becsüllé-meg, és in hoc Sole posuit tabernaculum suum.w 'S leg 
ottan nem csak Tárházának kincseit; hanem mások előtt el-rejtett dolgainak 
titkait-is néki concrédála, öreája bizá. 

De innen fellyebb kelvén a' mi titkos értelmű Napunk, lépék az Orosz-
lány Jelben,144 mène a' Felséges Leo Leópóld Császár udvarában, szolgá-
lattyában. Itten meg bizonyitá ö, hogy, majores excitât œstus, a' Nap tulaj-
donsága szerént, nagyobban heveskedett az Oroszlányban. Mert alig lén ér-
tésére, hogy amaz hires Kanisa Várának meg szállására plóquadálására, és 
annak vidék Tartományainak Török iga alól való ki-szabaditására kellene 
menni, ö-mindgyárt maga költségén egyben szerzet haddal, és egyéb ahoz 
kívántató vitézi készülettel meg-szálván Kanisát, midőn másoknak jó pél-
dájára, a' csatákon, és ellenkezéseken vitézi bátorsággal mindenütt a' sere-
gek előtt járna, azon ellenkezése-közben, in ipso certaminis cestu, el-lövé 
fején a' süveget a' bástyáról ki-löt golyóbis. Meg-mutatá ö itten, hogy Mars-
nak fia vólna, mert, ha sok vitézi szivek ez illyen veszedelmes esetekben 
igen meg-döbbentek, félemlettek-is, de nem ö; hanem majores excitavit 
œstus, nagyobban heveskedet: midőn ezen történet-után tizen-ötszöri erős 
csatával szorongatá-meg az ellenséget, mindenkor gyözödelmessen térvén 
viszsza a' csatázásról. Ez-után ki győzné elé beszélleni, minémü heves 
munkálkodásokat vitt végben ez a' dicsöségeskedö Nap az Oroszlányban: 
Tessék-meg azokbúl a' dicsiretes maga viseléseiből, mellyek harmincz hat 
esztendeiglen nevezetes Hadi-tiszteket viselő vitézi uraságában, mindenek-
nek eleiben terjesz- <B9> terjesztettek. Mit beszéllenek vallyon az 1662-
dik, 1663-dik, és utánna való esztendőknek rendeiben mivelt számtalan 
nagy dolgai operátiói? midőn amaz nagy erös Hadi bajnak boldog emléke-
zetű Zrinyi Miklós Gróff Ur vólna az hadi állapotokban jó példa adó tanitó 
Mestere? Ki mondhattya-meg, mit mivelt a' Törökkel való húzomos hada-
kozásokban? mit mivelt Viz-várnál? Az Eszéki hidaknál? Zrinyi Újvárnál? 
mit mivelt amaz igen nevezetes emlékezetes Rába viz-mellyéki Szent Got-
hárdi harcznál, ezer öt száz számú maga pénzén fogadott vitézi személlyei-
vel? mit mivelt ellenség kezében eset sok erősségeknek meg-szállásában, 
vívásában; győzedelmes meg-vételében? Szóllyanak ama' nevezetes Illo-
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va, Árva, Kasza, Likava, Aranyas-medgyes nevü helyek, a ' kiknek meg-
véte lében, az súlyos hadi terhnek nagyobb részét a ' M a g y a r Generál is 
Gróf f Esterhás Pál hordozta , viselte. Szól lyanak azok a ' nagy dolgok, 
mellyeket ö ama ' Török markában lévő hires Érsek Újvár ellen vettetett 
vég-Házak-béli Generálisságában számtalanszor diadalmassan végbe vit az 
ellenségnek meg-szégyenülésével, a ' keresztyénségnek nagy vigasztalásá-
val! Szóllyanak a ' Bánya-Várasok táján mivelt sok szép actái! Szóllyanak 
végre azok az heves, és buzgó munkálkodások, mellyek által az édes Ha-
zánk kebelében pártoskodókat ennéhány izben, vagy fegyverrel , vagy atyai 
kegyes intéssel, ' s - jó észre hozó tanácsai, sok munkák, kölcségek tétele-
után le-csendesitette, és az illendő hűségre viszsza hozta. N e m győzném 
ma elö-számlálni dicsőséggel tellyes cselekedetit a ' mi titkos értelmű Na-
punknak, mellyeket ö az Oroszlány Jelében a ' Felséges Leopold Császár 
hűségében, pro Deo, Rege, et Patria végbe vitt. Melly dicsőséges cseleke-
deteket nem lehete a ' Felséges Austriai Háznak jutalom nélkül hagyni, hanem 
minekutánna már titkos tanácsággal, fö Hóff-Mesterséggel , Aranyas-kúl-
csal, Arany lánczos báránnyal, Fö Generálissággal, Palatinussággal, Vicé-
Királysággal meg-t isztel tetet t vólna, mint nagy é rdemű Fejedelmi sze-
mélyt, Szentséges Romai birodalombéli Herczegséggel tévé Felséges Leopold 
Császárunk méltóságossá. Még itt sem vala elég a ' már fe jére tétetet Her-
czegi süveg, az ö nagy érdemihez képest, hanem ekképpen szólli tá-meg 
ötet Felséges Leopoldus Urunk: Semper benè de nobis sensisti PAULE: 

bonum certamen certâsti, cursum consummâsti, fidem servästi. Quid itaq; 
à nobis exigis prcemij?u5 jó harczot harczoltál, a ' futást el-végezted, az hi-

tet meg-tartottad: micsoda jutalmat kivánsz tehát mind ezekért tőlünk? Fe-
lele ö: Non aliam, Augustissime, nisi Te, nem mást, Felséges Uram, csak 
tennen magadat, kegyelmes affectióiddal kedvellésedel együtt. Akkor, in 
singularem gratiœ Cœsareœ thesseram, a ' Császári grátiának kiváltképpen 

való jelenségéül, bizonyságáúl Fel-<C10)> úl Felséges Leopold Urunk, a ' 

maga tulajdon nevéből az első arany characteres betűt, melly az L. adá né-
kie örökös ajándékul, és téteté azt az ö czimerének közepére, melly is akár-
melly drága numismánál nagyobb kincset foglal önön magában, mert ez 
annyit tészen totus tuus sum PAULE. 

De ha talánd ezek valakitől , inkább világi, mint Isteni d icsőséggel 
tellyeseknek láttatnak, mennyünk továb az Oroszlány Jelben, mellyben a ' 
mi titkos értelmű Napunk geminat incéndia:146 duplázza kettőzteti az heves 
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buzgóságbúi indúlt operátiókat múnkálkodásokat. Hallyuk-meg miként di-
csirik ötet az Isten dicsőségével tellyes cselekedetek. Mit beszéli vallyon, 
ama' Fertömellyéki csudálatos Boldog Aszszony képével kincses helyen, 
általa nagy summás kölcségböl, a' Seraphicus Szent Ferencz Szerzetes Fa-
míliájának számára éppitetet Szent Klastrom? Mit beszéli amaz Esterhás 
Famíliának örizetéért, még első fundamentomában-is Szent Mihály Arch-
angyalnak dedicáltatott Fraknó Vára-alatt, ö-általa a' Boldog Aszszonyt 
tisztelő Szerzetes Serviták számára nagy summában tölt Klastromi épület? 
Mit beszéli ama' Lánsér Vára mellől meszsze el láczó Kamaldulensis sa-
nyarú életű Barátoknak fundált lakása? Mit beszéli a' Kismartoni Várasban 
a' Szüzek Völegénnyének, szüzesség kincsével kedveskedő Szűz Apáczák 
számára rendessen épült alkatmány? Mit beszéli azoknak a' Szent Templo-
moknak száma, kik ö általa vagy fundamentombúl újonnan épültek, vagy 
elébbi üszögökbiil, és szennyekből illendő ékességekre vétettek? Mit be-
széli a' Szent Templomokhoz lett apparamentumoknak sokasága? Mit pré-
dikál Magyar Országban, Austriában, Styriában, és másutt fenn álló Oltá-
roknak, Statuáknak, Oszlopoknak, summában méltán vehető drága kölcsé-
gekböl épült számlálhatatlansága? Mit beszéli amaz áitatosság inditó, a' 
bűn fagya által meg-keményedett sziveket, Urunk kedves kinnya, és halála 
eleven emlékezete által pönitentiára, és üdvösségre meg-lágyitó sok eze-
rekböl álló Kis-martoni Kálvária (kinek kevés mássát mutattya Európa) a' 
mellette épült Residentiával együtt. Bizony ezek nem mást beszélnek, ha-
nem, hogy a' mi titkos értelmű Napunk, mindeniié el-nézett, és az UR di-
csőségével tellyes az ö cselekedete. 

A' Napnak tulajdonsági között nem utolsó ez, hogy ad intra önnön ma-
gában világoskodni, és heveskedni nem tartya elégnek, hanem ad extra 
másokat-is világosit, hevit, melegit, segit. Hlyen tulajdonsága vala a' mi tit-
kos értelmű Napunknak, a'ki oh mennyi számlálhatatlan testi, és lelki kép-
pen szűkölködő szegény felebarátira terjesztette világosító, melegitö, segí-
tő erejét! Mit mondanak a' szegények tartására fundált Ispitályok? mit 
mondanak a' fogyatkozottakkal <C11> takkal közlött testi, és lelki irgal-
masság cselekedetei? mit mondanak azok a' mélységes alázatosságbúi rendelt 
cselekedetek, mellyek által ö minden esztendők forgásában Nagy csütörtö-
kön a' kóldúsokat bé-hivatván, nagy becsülettel traktálván meg-vendégel-
vén, az-után azoknak mocskos lábait rendre mosogatta, csókolgatta? Ta-
núllyatok itten ti szegényeket meg-útáló világ kevéllyei! ezek mind Isten 

146 Lemma. 



dicsőségével tellyes dolgok! mit mondgyak az ö lelki irgalmasságáról? 
nem hozom itten elő akárminémü tudatlanoknak lelki oktatását, hanem az 
eretnekekkel hitünk ellenségivel való bánásának módgyát.147 Az /Egyiptiu-
sok szokása szerént (kik a' Napot egy álló egyenes veszszö tetejére irják 
vala) veszszö szálon vigyázó Nap vala ö, mert a' maga dominiumiban ura-
ságiban, ha valamelly hitünk ellenségeit meg sajdította, azonnal, vagy ir-
galmas oktatásának erejével, vagy veszszeje sújtásának Istenes kénszerité-
sével, az jóságos cselekedetek által munkálkodó gyümölcsöző Romai igaz 
hitre hozta, és hogy ez illyen áitatos dolgát külső czeremóniás állapotok-
kal-is, még a' veszedelmek-között-is erössitse, szokatlan Prócessió járáso-
kat rendelt, semminémü kölcségét azoktúl nem szánván. Nem hozom itt 
elö amaz esztendőnként sok ezer summákból álló Czelli Prócessiókat, kik-
nek alkalmatosságával, Sidók, Törökök, és eretnekek jöttek szent kereszt-
ségre, és igaz hitre: hanem csak azt emlitem a' dolgot, melly Pápán történt 
vala ö véle. Midőn ö az Ur napi Prócessiót e' Pápai Várasban, eretnekség-
gel el-tölt helyben áitatossan bé vitte, és maga jelen létében folytatta vólna, 
egy ablakról valamelly gonosz eretnek hozzá süté puskáját, úgy hogy, ha a' 
szent kezdetnek érdeme nem oltalmazta vólna, életének vége lett vólna &c. 
Ezek 's-több effélek csak arra valók valának, hogy a' másokat világosító, 
melegítő, segétö Napnak jó téteményei mindeneknél isméretségben lenné-
nek. &c. 

Most lássuk immár, ez a' mi dicsőséges mindenüé el néző 's fényes 
Napunk, mit cselekedett a' Rák jelben.148 Nem elégszik meg azzal a' ke-
resztyéni tökéletesség, hogy valaki jót cselekedgyék, hanem azt-is ki-
vánnya, hogy deciina à tnalo, fac bonum,149 jót-is cselekedgyél, de azomban 
a' gonosztúl-is örizkedgyél. Vala követője e' régulának a' mi titkos értel-
mű Napunk; mert midőn az 1683-esztendöben, ama' nagy baromi Török 
erö, más sok véle czimboráló gyülevész haddal, Hazánk minden felé pusz-
títása, rontása-után a' Felséges Austriai Háznak emporiumát meg-szállotta 
vólna, a' mi titkos értelmű Napunk, mindenektől el-hagyattatván, az Ezeki-
ás Napjának hasonlatosságára, tiz lineával hátra mène, vestigia retrô:150vé-
vé magát Fraknó Várába. Hitegetik vala ötet a' Fö Vezér, és a' pártosok fe-
jei, engedne az üdö szükségének, másként minden javainak kárát vallya: 
De ö, nem <C12> ö nem akara ezeknek gonoszságokban részesülni, és 
mindenkor megtartott hűségében leg kisseb ecclypsist ejtenie. Akkor egy-
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néhány ezer jobbágyinak veszedelmét halván; minden Curiáinak Udvar há-
zainak, jószáginak lángallását látván; két millium summát fellyül halladó 
kárnak nehézségét érezvén, magát, és az övéit Istennek áldozó békességes 
tűréssel, rendben hagyván keveses embereit a' Várban, maga kedves Fele-
ségevei (hátráb akarván állani a' gonosz alkalmatosságokról) a' Styriai he-
gyes, völgyes, kösziklás Tartományokon, a' rabló, pusztító Tatárok félel-
me, és veszedelme között is, mène Lynczben Felséges Leopoldus Urához. 
De nem sokára meg-térvén a' rűt háborúnak szél-vesze, a' mi Napunk-is, 
superatâ tempestate novatur;151 meg úijúla, fel-derülvén a' keresztyénség 
homályos ege, és mellé adván magát, a' Lengyel Országi Királynak a' ke-
resztyénség akkori Bajnakjának, meg-mutatá a' Bécsi harczon tehetségé-
nek erejét. Az itten meg-lett emlékezetes victoria-után ennehány ezer Ma-
gyart szedvén öszve maga hó pénzén, mene Búda meg-szállására, itt-is, a' 
már sok izben meg-tanúlt hadi praktikája szerént, jó hirt nevet szerezvén 
magának, mène honnyában nagy tiszteinek Istenessen folytatására, az az: 
lépék a' mi világosító napunk a' Mérték Jelében.152 

Tisztei 's-Méltósági ollyanok valának a' mi mindenüé elnéző dicsősé-
ges Napunknak, mellyek nagy, és súlyos dolgokat foglalnak vala önnön 
magokban: ezekben a' tisztekben tartván ö a' Guberniumot, azt a' tekélle-
tesség szerző két virtust szüntelen maga előtt viselte, a' kik nélkül a' Res-
publikákat, és státusokat üdvösségessen 's dicséretessen nem gubernál-
hattya a' nagy tisztbéli személly: ezek pedig az igazság, és irgalmasság. 
Minek-utánna igen tanúit, és olvasot, 's nagy elö-menetelü Fejedelemmé 
lett vólna ö, ama' Spanyól-Országi harmadik Fülöp Királynak symbolumdt 
példázattyát szüntelen elméjében tartya vala, a' ki az olaj ágat, az irgalmas-
ságnak képét; a' meny-ütö kövei, melly az igazság keménységének ábrázoló-
ja, egyben kötvén illyen Írással Lemmdzza vala azt: In opportunitate utrum-
que. Innen a' mi Méltóságos Palatínusunk, avagy mondgyam édes Hazánk 
egeit mindenüé el-nézö szemes, és vigyázó Napunk, mindenkor szemében, 
elméjében tartotta a' Mértéket, mellynek eggyik serpenyőjében olaj-ágat, a 
másik serpenyőjében éles kardot tart vala, ez Írással in opportunitate ut-
rumquè. De olly egyarányú nehézékkel timporállya vala ö ezeket, hogy 
sem igazságot az irgalmasság sérelmével, sem irgalmasságot az igazságnak 
rövidségével nem szolgáltatott. Mind a' kettővel úgy élt, a' mint édes Ha-
zánk Törvényes könyvében: Prolog. Tripart. Titul. 14. olvasta: Judex nec 
debet esse nimis crudelis, nec pius nimis. A' ki Törvényt tészen, és máso-
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kat igazit, annak sem igen <C13> igen keménynek, sem igen kegyesnek, 
engedelmesnek, nem kell lenni: mert mind az igaz, hogy nimia pietas dis-
solutionem disciplince parturit, a' fölöttéb való kegyes engedelem a' fenyí-
tékeknek el-oszlását szerzi. Mind az igaz, hogy justitia modum suiim exce-
dens crudelitatis vitium gignit. az illendő, és rendes módgyát meg-halladó 
igazság, kegyetlenségnek vétkét okozza. Midőn azért ő, a' mi fényeskedő 
Napunk, minden dolgait panasz-nélkül akarná kormányozni, a' Poéták Írá-
sa szerént (kik néha napján, négy kerekű dicsőséges szekéren láttatnak vala 
hordozni a' Napot) midőn, mondám, dolgait panasz nélkül akarná kormá-
nyozni, ama' négy Cardinalis virtust vévé eleibe, tudni-illik az igazságot, 
az okosságot, a' mértékletességet, és a' semmiben meg nem tántorodó 
erősséget, kik nobilis quadriga virtutum sunt, quâ in Cœlum vehimur:™ a' 
mi üdvösségre vivő szekerünknek négy kerekei, a' bölcs tanitó elmék sze-
rént. Ezen a' négy kerekű szekéren jártattya 's-hordoztattya vala magát a' 
mi dicsőséges Napunk a' Mérték Jelben, és azért a' gyűlölséget, rendetlen 
kívánságot, félelmet, emberi tekintetből származót szeretetet (mellyek 
gyakrabban meg-vesztegetik az emberek eszét, elméjét) félre tévén ö, merő 
olly csuda módon tündöklőt élete, és jó erkölcse dicsőséges szekerében, 
hogy minden sullyositó, és könyebitö circumstantiákban, minden haragos 
indulatokban, minden nehéz kedvekben, minden ellenkező dolgok szenve-
désében, és még sokszor halálossan meg bántódot ügyében-is, a' Mérték 
serpenyőben együvé csatolt virtusoknak igazgatásábúl orczájának szépen 
mosolygó Napja, semmit mást nem mutatna, az igassággal csudálatossan 
egyben mértéklet irgalmasságnál, kegyességnél, békességnél, és a' csendes 
gratiákkal kedveskedő szép súgározásoknál. 

De mennyünk immár innénd-is a' Szűz Jelre,'54 és szemléllyük-meg, 
mit mivelt a' mi titkos értelmű Napunk a' Szíiz Jelben. Az égi Nap felöl 
azt tartyák az Astrologiában tanúit bölcsek, hogy midőn a' Szűz Jelben lé-
pik, temperát iras: meg-mértékli, le csendesiti heves forróságát. A' mi titkos 
értelmű Napunkat ha meg visgállyuk, bizony az születése napjátúl fogvást, 
(melly vala a' Szüzek Szüzének napja, ki múlása, vagy Istenes el-nyúgová-
sa napjáig, melly-is, ugyan jobbára Bóldog-Aszszony napján lett vala) 
mindenkor leg inkáb munkálkodot a' Szűz Jelben, miért vallyon? nem má-
sért, hanem hogy temperet iras. A' bűnök miá meg-haragut Istennek, az Is-
ten Annyában a' Boldogságos Szűzben számtalanszor el-óltsa haragját! E' 
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végre csudálkozást érdemlő dolgokat, Istennek, és Szent Annyának dicső-
ségével tellyes cselekedeteket vit végben a' mi csudálatos Napunk. Hová 
czélozot vallyon amaz emlékezetes drága Czelli Boldog Asz-szony <D14> 
szony Oltárának szives buzgóságbúi lett csináltatásával, és a' számtalan 
kőlcségből álló Czelli Prócessióknak esztendőnként való áitatos meg tartá-
sával? ut temperet iras. Hová czélozott akkor, mikor az eretnekség, és más 
istentelenség mérgétől meg-vesztegetödött, és Szent István első Királyunk 
által inditatott áitatosságtúl el idegenedet Magyar nemzetnek áitatossága 
fel-elevenitéséért meg-újitásáért, fáradságos nagy munkákkal minden or-
szágokbúi a' csudálatos Boldog Aszszony képeit, a' csudák Históriáival 
egybe szedné, és egy könyvben a' Magyarok eleiben terjesztené, a' mint 
bizony ezt nagy áitatossan, 's sok lelkeknek gyümölcsözésével végben is 
vitte? Ut temperet iras. 

Hová nézett akkor, a' mikor némelly nevezetes helyeken, vagy Lauré-
tomi Kápolnákat, vagy más néven nevezett, Bóldog-Aszszony képeivel 
kincses Templomokat éppitet, buzgó szivböl ki adott nagy kölcségekkel? 
Hová nézett akkor, a' mikor ama' nem régen nyomtattatot szép könyvecs-
két ki-bocsátotta, sok Országok eleibe terjesztette, mellyben a' Boldog 
Szűz Maria tisztességéért magát akár hol, és mi módon fel-áldozni kivánó 
szivei, és elméjével, az Isten Annyának makula nélkül-való fogantatását 
erös argumentomokkal, támogató okokkal meg-bizonyitotta? Hová nézett 
akkor, a' mikor a' Boldogságos Sziiz Templominál, és Oltárinál esztendőn-
ként Szombath napokon a' Törvény-szerént fel-szentelt Papokkal szent 
Miséket, a' szegény kóldúsokkal pedig Ave-Mariákból kötött Koronákot 
szolgáltatott? Hová nézett akkor, a' mikor ama' szép reménségeket, és üd-
vösséges vigasztalásokat magában foglaló, nagy szent példákkal 's Históri-
ákkal tellyes Szombat-napi könyvet ki-bocsátotta? Hová nézett akkor, a' 
mikor ama' nevezetes Héfflányi csudálatos Boldog Aszszony képét 
(mellyet ugyan az Héfflányi fördö házban még iffiúságának idejében a' fö-
rödö személyeknek szokott csintalansága el felejtéséért, állitot vala fel:) nagy 
áitatossággal, rendes Processiótartással maga drága öltözetébiil csinált éke-
sítő ruházatban a' Kismartoni emlékezetes Kalváriára fel-vitte, és a' szám-
talan nagy csudákkal való tündöklésre, minden féle Nemzeteknek látására 
's-tisztelésére azon Kálvária oltárán diszessen helyheztette? Ha a' régieb-
bekröl akarunk hallani? Vallyon hová nézett akkor, a' mikor, halván, hogy 
a' pogány Török nagy rontó pusztító erővel meg akarná szállani az Austriai 
Bécs-Várassát, el-méne ö nagy buzgósággal, és a' Fertömellyéki Sz. Lau-
rétomi Boldog Aszszony csudálatos képeit, alázatos reverentiával fel-vette, 



és áitatossan vitte a' Szent Mihály Archangyal örizete alá ajánlott Fraknó 
Várában, az hol-is Tár-Házában mint minden kincsei között leg drágább 
kincset, nagy tisztességben tartotta az háborúnak meg-téréséig: az háború-
nak meg-térése-után pedig azon <D15> azon két Szent Képet jószágibul 
szép rendes áitatossággal fel-készült embereinek nagy számú késérö sere-
gei közöt, maga-is mindenüt a' Sz. Képek mellett gyalog járván devotizál-
ván, vitte, és tette azokat az ö szokott helyekre? 

Ezekben az Isten, és Szent Annya dicsőségével tellyes cselekedetekben, 
mindenütt arra nézett a' mi csudálható Napunk, hogy a' Szűz Jelben illy Is-
tenessen munkálkodván temperet iras. Csendesítse, engesztellye a' Szűz 
Anya tiszteletivel 's-érdemeivel az Istennek bűneink miatt fel-lobbant ha-
ragját. 

De oh szomorú jaj! midőn a' mi csudálatos Napunkat1" méltán dicsirö 
cselekedeteket jó kedvel számlálnám, imé látom a' mi fényeskedő Na-
punknak álló helyéből le-ereszkedését, el-nyúgovását! ah! Szomorú Halga-
tók! Légyen bár Fabula költőt dolog a' Poétáknál hogy valaha az Egi Nap 
az égről le szállott, és a' tengernek mélységétől el-merittetett: De valósá-
gos igasság ma előttünk, hogy a' mi sok jóságokkal érdemeskedö Napunk 
le száll nagy Famíliájának csillagzó egeiről, és az halandóság Tengerének 
mélységétől el-meritetik! Az első ember bűnének sóldgya fizetéséből mo-
numentumban (melly annyit tészen, hogy moriens mentem) koporsóban té-
tetik! De itt-is csak azt mondhattyuk felöle: hogy ö,jacens quoquè miracu-
lo est, még fektében-is csudálatos! ennek nyomozására, vészem elö ama' 
Solis Colossus156 nevü Napnak álló képét, mellyen Cháres Lyndus hires 
Mester ember 12-esztendeig munkálkodot vala. E' képe a' Napnak midőn 
a' nagy Föld indúlásnak miatta a' földre le-esett vólna a' mellette által me-
nők álmélkodván annak minémüségén azt mondgyák vala: jacens quoquè 
miraculo est &c. Ah szomorú Halgatóim! az Isten, és a' természet nem 12. 
esztendők forgásáig, hanem éppen 78. esztendők folyásáig foglalatoskodot 
a' mi csudálatos Napunknak fen-áltatásában, oh melly csudálatos vala Isten 
dicsőségével tellyes cselekedeteiben! De le fektetvén ötet az emberi halan-
dóságnak kételenitése, (a' mellynél már nem lehet nagyobb föld indúlás) 
mondhatom felöle, hogy fektében-is csudálatos! Három okból. Első ez, 
hogy halála előtt nem igen sokkal, meg-látogatván azon koporsót a' mely-
ben feküendö vala, meg-halván, belé feküék abban mások láttára nagy vi-
gan, mert jó lelki ismérettel, (bizony szép lelki föld indúlás vala ez, mert 
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mások emlékezetére is a' rettentő halálnak meg-rémülnek, és félig el-hal-
nak) és fektében e' szókat mondgya vala: Hcec requies mea in saeculum 
saeculi hie habitabo, quoniam elegi earn ác."7 Második csudás dolog ez ö 
benne, hogy most koporsóban fektében-is, egyenes szemmel nézi azt a' 
Boldogságos Sziiz Képét, a' kit belől a' koporsónak födelén orczájának 
arányában igen szépen ki-irattatott vala még éltében, hogy hólta után 
<D16> ta után-is örvendve szemléllye annak ábrázattyát, a' kinek anyai 
kegyességét, 's-méltóságát tellyes életének rendiben minden áitatossággal 
tisztelte. Harmadik Csudás dolog, és jóra mutató példa ö benne ez, hogy 
már koporsóban fektében-is, sok szent helységekbéli Szerzetes férfiaknak 
osztogattya alamisnáját, magának, kedvelt Feleségének, és Méltóságos fa-
miliájábűl ki hólt lelkeiknek vigasztalására. Az Fertö-mellyéki PP. Francis-
canusok vésznek 500. forintokat: A' Laurétomi Szerzetessek vésznek 500. 
Az Kis Martoni Barátok vésznek 500. A' Posonyi Kapucinusok 500. A' 
Sopronyi PP. Franciscanusok 500. Az Lékay Szerzetesek 500. A1 Bondorf-
fi Paulinusok 500. A' Bécsi Halottak Kápolnája 500. forintokat. Az Czelli 
Bóldog-Aszszony Szerzetessi 500. Az Talli Boldog Aszszony tisztelői 500. 
forintokat. Mind ezek mondandó Szent Misékre osztogattatnak. Ezeken kí-
vül a' Kis-Martoni szép emlékezetre való Criptás Kápolnánál, esztendők 
forgásiban, mindennapon léendö egy egy Szent Misékre, a' Légále interes 
szerént, mégyen három ezerből álló summa, hogy valamenyi nap vagyon 
az Esztendők forgásában, annyi számú Szent Misék mondassanak a' temet-
kező Criptában &c. 

Itt már meg kell állapodnom, mert szózattyát hallom a' Napnak: rumpe 
sermonem: ejfluxit Clepsydra. Had abba a' beszédet, ki folyt már az óra. 
Kezdek a' bucsózáshoz mondván: 

Búcsúzom leg elsöben-is tőled Felséges Austriai Ház, kinek sok szép 
grácziái adományi attak vala az én Napomnak fényességessen ragyagó 
súgárokat. Fizesse Isten sok szép grátiáidat, kiket én bizony azzal kivántam 
meg-hálálnom, hogy soha bennem ecclypsist nem láttál. Nevezet szerént 
pedig búcsúzom tőled hatodik Carolus Romai Felséges Császár, Magyar-Or-
szági, nem régen fel-kent Király jó kegyelmes Uram. Méltóztassék Felsé-
ged arra emlékezni, minémü bizonyságit attam én álhatatos igaz hűségemnek 
a' boldog emlékezetű Ferdinánd, Leopold, és Jósef Felséges Császárokhoz, 
Felséged nagy nevezetű Eleihez! Ahoz képest vagyon egy alázatos instán-
tiám: propter servum tuumfac gratiam in tempore opportuno. En érettem 
a' te hiv szolgádért, alkalmatos időben cselekegyék Felséged kegyelmessé-
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get az én két fiammal. Eggyikkel a' már Felséged grátiájábűl Herczegi 
Méltóságban lévő Esterhás Mihállyal: Másikkal pedig ügy mint Feséged 
szolgálattyára fegyvert kötő, 's-utólsó csép vérének ki öntésééig magát fel 
áldozni nem szánó Gróff Esterhás Jósef Colonellussal! Nézek én itten a' 
Felséged dicsöségeskedö czimeres Sassára, és ha fabula-is a' régieknél, 
hogy a' Sas Jupiternek kebelében rakta vólt valaha fészkét: De valóság az 
sok féle experientiákbűl, hogy a' Felsé-ged <E17> ged dicsöségeskedö 
Sassa az Hatalmas Isten providentiájának kebelében helyheztette a' maga 
fészkét. Azért kérlek azon, az én két kedves fiaim-is had talállyanak kedvet 
's-helyt a' Felséged grátiáinak kebelében. Méltóztassál szárnyaid oltalma 
alatt úgy kormányozni őket, hogy felölök mint igaz atyafiúi szeretetnek 
eleven példái felöl méltán mondhassák: esse quàm chara concordia frat-
ruml 

Búcsúzom töletek-is Szentséges Romai Birodalomnak nagy Herczegei: 
Felséges Austriai Monárchiának első Fejedelmei, fö-fö Miniszterjei, és 
néktek olly emlékezetes nagy dolgot mondok, a' minémüt mondanak vala 
Dariusnak a' Persák Királlyának, a' Scythák követtyei, midőn Királyi aján-
dékúl bé-mutatnák a' madarat; az egeret; a' békát, és az öt nyilat. Azt véli 
vala Dárius, hogy ezek által a' példázó jelek által a' földön, vizén, egeken 
való birodalom igértetnék nékie. De másként magyarázá ezt Góbriás, a' 
Persák Generálissá, mondván: ezt akarják mondani ezzel a' Scythák: Ha a' 
Dárius hivei ollyanok nem lésznek mint az égig repíilö madarak: vagy mint 
a' földnek fenekét el járó egerek: vagy mint a' mélly mocsáros tócsában el-
rejtező békák, ezekkel az öt nyilakkal által verettetnek, és az hová igyekez-
nek vala, semmiképpen nem érnek. Alkalmaztatom e' dolgot, és mondom: 
Légyen tudtotokra nagy Herczegi, és Fejedelmi személyek, hogy ha az 
egekben röpültök-is: ha a' föld leg mellyeb fenekén laktok-is: ha a' tenge-
reknek szélességét által úszszátok is: ha égen, földön, vizén uralkodtok-is, 
mint a' már meg nevezett állatok, soha ti, a' Scytháknál vég nélkül hatal-
massan uralkodó halálnak öt nyilait el nem kerülitek, kikkel ö a' ti öt érzé-
kenségtiket által vervén, titeket, a' mint im engemet-is, lábainak sámollyává 
tészen. Javallom azért, hogy memoramini novissima vestra. &c. végső dol-
gaitokról meg emlékezzetek. 

Búcsúzom tőled is sok féle nyomorúságok, és veszedelmessen torló há-
borúságok által felette igen meg-szaggattatott édes Magyar Hazám! De ne-
vezet szerént tőletek Szent István Királytól, Istenünk Annyának dedicálta-
tott örökségnek négy Nemes Státussai, erös Oszlopjai! Recognoscálhattyátok, 
meg-ismérhettétek, hogy az én tiszteimben tehetségem szerént el-jártam. 



Meg-bocsássatok mindazonáltal, ha valamiben nem akarva hibát ejtettem 
vólna! Most már tőletek el-váltomban; ennehány rendbéli Atyai intésemet 
adom néktek, ha veszitek. Tanácslom, hogy Szent István első keresztyén 
Királyunk által bé-hozatott igaz hitünket hiven meg-tarcsátok: Ama négy 
sark jószágokat, Cardinális virtusokat, kiken a' tisztességes életnek rendi 
meg fordul: kik által, mint a' Paradicsom négy folyó vize által, gyümöl-
csöztetnek a' népek: kiken a' jó cselekedetnek minden alkot- <E18> alkot-
mánnyá épül, és fundáltatik: kikből a' Respublikákban, és Országokban 
származnak a' ktilömbözö tiszteknek nemei, előttetek visellyétek szünte-
len, és az el-vesztö, lelki isméret rontó négy gonoszt, mellyek ezek: odium, 
cupiditas, timor, amor, magatoktúl el-távoztasságok, mert ezek azok, a' kik 
a' tisztbéli személyeknél, ponunt scandalum in œquitate.l5íi botránkozást 
tésznek az igazság szolgáltatásban. Ezekután azt-is eszetekben tartsátok a' 
nem régi mondását egy bölcsnek, hogy iniquissimum est superiores in tri-
butis colligendis esse gnavos: in hoc verő, utriim justifia administretur 
subditis, esse ignavos. Nagy Istentelenség a' tisztbéli embereknél, midőn 
az alattok való embereknek adóztatásában mesterek, és serények, de annak 
meg-tudásában, ha vallyon szolgáltatik-e igazság az alacsony rendnek, tu-
nyák, és restek. Végre tanácslom, és szivessen javallom, hogy, ha még to-
vább-is nem akartok veszni, Istentekhez, Királytokhoz, Hazátokhoz való 
hiiségtekbé álhatatossan meg-maradgyatok. &c. 

Búcsúzom töled-is kedvelt Házas-társamtúl, atyámfiától, és általam 
szép állapotra fel-emeltetett Herczeg Aszszonytól. Nem vélném, hogy az 
én Napom fényében botránkozást találtál vólna. Ha képeztél vólna-is felö-
lem ollyat, hogy felhők közzé vettem vólna magamat mint Nap te előtted, 
bizony másként tapasztaltad sokszori veled létemben hozzád való súgáro-
zásimat. Mert miképpen (a' Plutarchus hagyománya szerént) egykorban a' 
Juno Isten aszszony oltárára onnan fellyül a' Napnak lakásátúl minden 
kénszerités-nélkül egy zöld fácska le esék, és magátúl mindgyárt meg-bim-
bózék, virágozék, 's-ezen dolog csendes eggyességnek, békeségnek jeléül 
tartatik vala: úgy te-is kedves Társ, midőn olly vélekedésben volnál, hogy 
talán többé nem fényeskednék néked a' te Napod, tőlem reád néző, és szelí-
den mosolygó Napodtól kénszerités nélkül esék asztalodra egy zöld ág, 
mint valami Noë galambja szájában-hozatot olaj ág, kire sokszori Ave vala 
írva, melly dolog az újonnan meg-virágzó veled való szép egyességemnek, 
és egyebeknek szép le csendesedésének bizonyos jele vala. Az hol belső 
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szívbéli örömömből illyet mondék: az én fészkemben örömest halok-meg, 
és mint a' Pálma fa megsokasítom az én napjaimat.159 

Allyatok elö itten már két rendbéli házasságomnak két szép gyümöl-
csei, Galántai Gróff Eszterhás Mihály és Jósef iffiú Urak. Tőletek búcsúz-
tomban úgy adom áldásomat mint Isák Pátriárka adgya vala Jákobnak: Jákób 
pedig Jósefnek.160 Leg elsőben te reád tészem kezemet már Herczegségben 
levő Esterhás Mihály kedves Fiam! s'-mondom örömmel: ecce odor filij 
mei, sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. Imé az én fiam illattya; 
mint a' tellyes mező il-lattya, <E19> lattya, mellyet az UR meg-áldott! It-
ten igaz osztálybol vedd Fiam magadnak az én Czimeremnek felét az 
Herczegi süveget, az Griffet, és annak körmei között lévő rósákat. Ezek a' 
rósák, ccelestis benedictionis redolent gratiam.'6I Sok szép jóságok illattyá-
val illatoznak; mert a' mennyei áldásoknak kedvessége van vélek! Tudod-e, 
jó Fiam, miként meg-áldott vala engem az Isten? kit tulajdonitok a' kegye-
lem Istene bév kezüségének, 's-mindenkori áitatosságim gyümölcsözésé-
nek. Azoknak az áldásoknak gazdagságit, és kincseit én tenéked hagyom, 
's-edgyiitt azt-is javallom, hogy a' melly áitatosságokat láttál, szemléltél az 
én cselekedetimben, ugyan azonoknak légy buzgó követője te-is. Néked 
adom Griffemet-is, azért hogy valamint a' Griff a' Scythiai kincsnek szor-
galmatos örzöje, ama' ragadományokat szomjúhozó Arimdspusok ellen; 
ungvibus et rostro, atquè alis armatus in hostem &c. Ugy te-is mind a' te, 
's mind az én jó hirünknek, nevünknek illattyát, és a' te reád maradott Iste-
ni áldásoknak gazdag kincsét szorgalmatossan örizd-meg! Vagyon Isten 
után jó Pátronusod, jó oltalom helyed. Pátrónusod dicsőséges Sz. Mihály 
Archangyal Princeps militice Ccelestis a' mennyei hatalmas lelkeknek Feje-
delme: oltalom helyed erősséged Fraknó-Várad, a' ki is még első funda-
mentum kövének bé-tételében is Szent Mihály Archangyal protectiójdnak, 
oltalmának vagyon bé ajánlva. Ezen Várad sit semper pietate munita. Aita-
tossággal légyen mindenkor meg-erössitve; 's bátorságos lészesz dolgaid-
ban. Azomban te jó Fiam ölelkezzél itten a' te kedves hütvös társadhoz 
Margarita Desanna Márchiónissához, a' kitölis, mint tőled, egyaránt búcsú-
zom! Hallyátok-meg mind ketten áldó szavaimat: miképpen Héli mondgya 
vala Elkánának az Anna férjének:162 adgyon néked magot az UR ez Asz-
szonytúl: és meg-látogatá Annát az UR, és méhében fogadá, és szülé Sá-
muelt, a' ki fel-magasztaltaték az Urnái. Ugy én is mondom néked kedves 
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Fiam: áldgyon-meg tégedet az Ur Isten! és adgyon néked férfi magzatot ez 
Aszszonytúl, a' ki-is mind éltedben, 's-mind holtod után a' te Méltóságod-
ban légyen fel-magasztaltatott az Urnái, és a' nemes Hazánál! 

Itten immár te reád tészem kezemet a' meg-áldásra, reám boruló, 's-en-
gem meg-csókoló kedves Fiam, Gróff Esterhás Jósef, és áldalak mint Já-
kob Jósefet.161 Néked, 's te benned kedves hütvös társadnak, adom ez én ál-
dásomat: a' te Atyád Istene lészen a' te segitöd, és a' Mindenható meg áld 
tégedet onnan fellyiil az égnek áldásival. Adgyon Isten tenéked az égnek 
harmattyából, és a' földnek kövérségéből bévséget! Ezen áldásom után 
adom néked czimeremböl az Oroszlányt, körmei között látszó kardal, és 
rósákkal. Ezek tégedet illetnek mint hadi Colonellust. Az Oroszlány, képe 
az erősségnek, ezzel Isten <E20> Isten kedvében élvén, és lévén, ad nulli-
us pavebis occursum. Akár kivel is szembe menvén, meg nem rémülsz. A' 
kard pedig, azon érdemeskedö fegyver, mellyet én, és a' te hadakozó neve-
zetes Eleid szorossan magunkhoz övedzvén az Isten, Király, és Haza szol-
gálattyában, nem csak szép Glóriákat, hanem halhatatlan érdemeket szer-
zettünk Tekéntetes Famíliánknak. Ihen, jó Fiam, az hadakozó kard: utaris 
mucrone paterno! ez írás van rajta: ex hoc, et in hoc gloria: ebből, és eb-
ben a' Dicsőség: Ugy vigyáz, jó Fiam, magadra, hogy ha ezzel henyélő, vagy 
gonoszul élö lészesz, contra te est: ellened vagyon: ha ebben jutalmat ér-
demlő emberséget 's-vitézséget viselendesz, pro te est: a' te hasznodra, 
glóriádra lészen. Légyen részed a' czimeres Rósákban is: ezeknek illattya 
micsodás? Szent Ágoston D. azt mondgya: bona fama, bonus odor.[M a' jó 
hir 's-név jó illat. Tartsd elmédben a' rósának tulajdonságát, melly ez: 
hogy ö mind zöldes sengéjében, mind meg törésében, és meg száradásá-
ban-is meg-tartya illattyát: non perit odor,165 azt példázza ez, hogy az iga-
zán virtuosus ember, in utraque fortuna, mind jó szerencsés dolgokban, 's-
mind-szerencsétlen történetekben, a' jó hirt nevet álhatatossan meg-tartya. 
Ezen jó hir 's név meg tartásának eggyik, és nem leg utolsóbb fundamentu-
ma az lészen, ha édes Bátyáddal az atyafiúi tekélletes szeretetben 's 
eggyességben, állandóképpen megmaradsz. Emlékezzél, jó Fiam, arra, 
hogy még eddig onnan vólt dicsőséges a' te te Eleidnek nevezetes Háza, 
hogy üres vólt a' pör patvarkodástúl; mint az atyafiak közöt való köz jónak 
meg-szaggatójától. Ne légyen ez után-is ebben más, ha Famíliátoknak rom-
lását nem akarjátok. &c. 

163 Gen. 49. 164 Tract. 50. in Joan. 
165 Lemma. 



Búcsúzom tőled is Méltóságos Monyorókeréki Gróff Erdödi György 
Uram házas társa, Gróff Eszterhás Theresia kedves leányom, a' ki inter 
/ETHERIS ROSETA, a' mennyei rósák közzül második házasságomnak 
eggyik virága vagy! Meg vallom felöled azt a' dicsiretet, mellyet amaz 
atyai szeretettel, becsülléssel, hűséggel tellyes Rutha nevü jó erkölcsű leán-
zó felöl mond a' Szent írás: seit omnis populus, qui habitat intra portas ur-
bis meœ, mulierem te esse virtutis:166 az én birodalmomnak kapui között la-
kó minden nép tudgya, hogy te jóságos cselekedetnek aszszonya vagy, kit 
magam-is nem kevéssé tapasztaltam benned. Vehetted arra nézve te-is ked-
ves Leányom észben az én hozzád súgározó Napomnak szép influxussait, 
az az: atyai kegyességemnek bizonyos jeleit. El-válván immár tőled, ima-
ginem mortis meœ consigno tibi: az én halálomnak képét néked hagyom, 
arra kérvén tégedet, hogy miként a' Jephte leányának minden esztendőben 
negyed napig való szomorú exequiákat, 's-emlékezeteket tartanak vala a' 
Galaaditék leányi,167 mert ö fel-áldoztatott vala attya fogadásábúl: Azon-
<F21> azonképpen te-is rólam, a' ki ennen magamat érettetek sokszori vo-
tumimban fel áldoztam, el nem feletkezvén, minden esztendőkben, bár 
csak akkor, mikor életem határárúi emlékezendesz, Istenes imádságid kö-
zött, irántam tares buzgó exequiákat szivedben! Aldgyon-meg tégedet az 
UR Isten ez életban! ez élet után pedig ad ^ T H E R I S ROSETA a' meny-
nyei rósák közzé, az honnan Esterhás Famíliám szép virágos kertében bé-
plántáltattál vala, örömödre vigyen-bé! 

Búcsúzom töled-is Néhai Gróff Esterhás Gábor kedves Fiamnak öz-
vegy házas társa Gróff Traun Margaréta Kristina Aszszony. Tudom én jól, 
hogy mostanság kettős a' te szomorúságod! mert nem sok üdö alatt két 
nyíllal verettetett által a' te szived. Elébb Gróff Esterhás Gábor kedves hüt-
vösöd halálának: most pedig gondviselő édes atyád helyett való jó atyád-
nak, Esterhás Pál Palatínus halálának nyilaival. így hozta ezt magával az 
élet, és halál Urának akarattya: a' meg-romlott természetnek szüksége. Ha-
gyok tenéked halálom-után egy Napot, melly Malachiás Prófétánál az igaz-
ság Napja:168 de azt a' Napot, mellynek közepében egy tövisből font Koro-
na: annak pedig belső környületében egy Feszület látszik. A' tövissek az 
igaz özvegységet próbáló Istennek eszközei: A' kereszten meg-feszült kép, 
annak képe, a' ki a' szenvedések tövissei sanyarú bökdözésseinek édes vi-
gasztalója, orvoslója. Ennek a' Napnak udvara alatt, és az ö keresztinek ár-

166 Ruth. cap. 3. 167 Judic. cap. 11. 
168 Malach. cap. 4. 



nyéka alatt ha meg maradsz mint ollyan özvegy, a' kinek tiszteletet adni 
parancsol Szent Pál: meg-tapasztalod valaha örömmel, hogy fructus ejus 
dulcis gutturi tuo.lM az ö gyömölcse édességes lészen a' te szájad izinek. 

Búcsúzom töletek-is immár Méltóságos Esterhás Famíliának egein csil-
lagzó szép Plánéták, és a' Famíliának Tekéntetes törsökébe jelessen bé-ól-
tatatott nagy Famíliák: Egyházi, és világi renden való Urak, és Aszszo-
nyok, néktek adattattak az Abráhám áldási, hogy bírnátok a' földet! fulgetis 
sicut stellce:™ tündököltök mint a' szép csillagok az igaz hitben, és sok 
szép virtusokkal czimerezett, Isten, 's-emberek előtt való kedvességben! 
Ah gaudium meum, et corona mea!ni én örömem, és én koronám! én titeket 
háromra kérlek, tudnia-illik: charitate, concordiâ, auxiliô, invicem suppor-
tatel Szeretetben, eggyességben, segétségben egymásnak használlyatok! 
Az elsőre oktat Sz. Gergely Pápa mondván: Ut enim multi arboris rami ex 
una radice prodeunt, sic multce virtutes ex una charitate generantur.l72 Va-
lamint hogy a' gyümölcsös fának sok ágai egy gyökérről ágaznak: úgy a' 
sok jóságok az egy szeretetből származnak. A' másikra ösztönöz imez 
mondása a' régi Bölcsnek: concordiâ res parvœ crescunt; discordiâ ma-
xima? dilabuntur. Az eggyesség a' kicsiny dolgoknak nagyra nevelője; el-
lenben pedig az e-gyenet- <F22> gyenetlenség a' nagy dolgoknak-is meg-
kissebbitöje. Az harmadikra példát adnak a' Szarvasok, kik által akarván 
úszni a' nagy sebessen folyó vizén, az elsőnek a' második, a' másiknak az 
harmadik, az harmadik a' negyediknek &c. hátára teszik szarvaikat, és igy 
unitis viribus egy mást segétö erővel meg segétvén egy-mást az úszásra, 
szerencséssen kelnek által a' vízen. Ah jó Atyámfiai! kedves Véreim! sok 
veszedelmes folyó-vizek vannak ebben az hamis világban! ebben a' tündér 
föld kerekségében: egymás segétségével kell azon által kelnetek. Jusson 
eszetekben kedves Atyámfiai, miként kivántam én segéteni az Esterhás Fa-
mi 1 iának magában ugyan Nemes, de némelly részeiben csak erőtlen 's-
gyenge ágait, hajtovánnyait, óltovánnyait, hogy erössödgyenek, virágozza-
nak, gyümölcsözzenek. Cselekedgyétek ti is azont egymással, kiknek bé-
fejezésére igen javallom, hogy sitis unum cor, et una anima. Legyetek 
minden dolgaitokban egy sziv, és egy lélek &c. 

Búcsúzom töletek-is Napom Udvarátúl, sokképpen meg-világosittátott 
Nagyságos Úrfiak, Tekéntetes Fö rendbéli Iffiak: Nemességgel, tudo-

169 I. ad Tim. cap. 5. 170 Gen. 28. 
171 Philip. 4. 172 Homil. 27. in Evang. 



mánnyal, egyszer 's-mind tündöklő édes Magyar Hazánk vérei. Kik Udva-
romnál, Kanczellariámnál, asztalomnál mint az égi csillagok a' Naptól, ügy 
vettétek ti én tőlem, az az: de plenitudine mea a' jó erkölcsök 's-tudomá-
nyok világosságát: hogy igy mind külső, 's-mind belső Tartományokban, 
Respublikákban magatoknak nyert qualitásokkal becsületes tisztekre, 's 
tisztes becsületekre, alkalmatosbbak lennétek. En úgy aránzom alig vólt 
valaki, a' ki abscondisset se à calore meo:m az én Napom melege előtt 
magát el-rejthette vólna. Edes barátim, kedves hiveim, ezért nékem semmi-
vel mással nem tartoztok; hanem imádsággal, és még életben fenn álló, 's-
élö Famíliám csillagjainak illendő háládással. 

Búcsúzom töletek-is engem hiven szolgáló, mellettem szerencsétlensé-
gekben, 's-veszedelmes üdök mostohaságiban, álhatatos békeséges tűréssel 
meg-maradó kedves tiszteim, jámbor hiv szolgaim! töletek-is édes Hazánk 
sokképpen való el-pusztúlásábúl, sok nyomorúságok terhes Ínségét velem 
együtt zúgolódás nélkül el-szenvedö jobbágyim, polgárim! Ha igazat akar-
tok mondani, meg-valhattyátok, hogy kegyes, irgalmas, szánakodó, párt-
fogó Uratok voltam!174 és miképpen az égen járó Nap az ö inffluxussaival, 
hasznossan munkálkodó erejével a' szőlőknek, mezőknek, termő fáknak, 
's-más féle teremtett állatoknak nevedékenység, termedékenység hozó lel-
ket szokott adni; úgy én-is minnyájatoknak, az én Napom ereje, 's-tehetsé-
ge szerént minden jóra, és haszonra segedelmet attam. Ne legyetek jó téte-
mért háládatlanok; hanem utánnam való jó emlékezettel, 's-maradékimhoz 
való igaz hűséggel hálállyátok-meg. Búcsú- <F23> 

Búcsúzom mind közönségessen tőletek Egyházi, és világi Méltóságok: 
minden Statusbéli nagy Rendek, kik mellettem édes Hazám javára való 
nagy dolgaimban, titkaimban, fáradozásimban, okos, bölcs, Istenes tanács-
adó világosító Plánétáim voltatok! Töletek-is Nemes, és nemtelen renden 
lévő személlyek, kik exequiáimnak tisztességére ide fáradni, nem átallottá-
tok. Köszönöm elsőben a' ti hozzám való nagy emberségteket! Azomban 
azon-is kérlek minnyáitokat, hogy ha tiszteimben valamelly üdöbéli sullyo-
sitó, vagy könnyebitö circumstántiák szerént, én tőlem meg bántódtatok 
vólna nem akaratom szerént, az Istenért nékem meg-bocsássatok! Akár kik 
legyetek ezen a' világon, példámon tanúihattok, melly szép tisztekben, 
méltóságoskodtam; melly sok szép találmányokban gyönyörködtem; min-
deneket, valamikre szorgalmatossággal, gondal, költséggel érkezhettem, 

173 PsaL 18. 174 Simile 
175 Lemma. Pungendo docet 



meg-miveltem: és imé azokon kivül, a' miket Istennek dicsőségére mivel-
tem, tőlem mindenek el-maradtak, a' mi több, magam-is, a' ki ez Ország-
ban egy valaki voltam, már nem vagyok. Ti-is Egyházi, és világi Rendek, 
ezen az úton, ezen a' pállya határán végezödtök-el, csak azon eggyel sze-
rencséssen, ha üdvösségessen. Mellynek kedvéért (mivel minden egyebem-
től már el-hagyattattam) hagyok néktek egy-órát, és gytirüt Testamentomban. 
Az órának mutatóját, az halál igazgattya. Az örzö Angyal pedig újjával int-
vén imez szókat mongya: quâ horâ non putatis, a' melly órában ingyen 
sem vélitek! jelen van az halál. Az gyürü éppen mássá ama' nagy emléke-
zetű ötödik Karolus Császár gyűrűjének, melly az órának minden ütésére, 
meg-böki, vagy szúrja az ember ujját,175 és a' midőn a' Napnak 's-éjnek 12. 
órájára emlékeztet, ezt adgya elménkben: ex his una ezek közzül egy lé-
szen kinek kinek élete határa. Azért kinek-kinek ez tőlem tanácsa: omni 
momento finem appropiare memento! minden szempillantást úgy tarcson, 
mint életének útolsó szempillantását. Ugy éllyen ki-ki, hogy élete végén 
szerencsés órát érjen, és az örök boldogságban, dicsőséges Isteni szin látást 
nyerjen. AMEN! 



1.9. KÉRY JÁNOS: MÁRTIS TURCICI FEROCIA 

(Zrínyi halála, a vasvári béke, a Habsburg-ellenes szervezkedés) 

[2. könyv, Cc 5] 

Pace operatâ humanis rebus eximitur clarum Pannonniae orbisquè jubar 
Nicolaus à Zrinio, dum nemora venatu fatigat, quarto decimo idus No-
vembris II vembris peremptus ab apro, cujus fulminei dentes non minûs illi 
corpus, quàm nobis animum sauciârunt. Terrae mandatum cadaver audacis 
animae domicilium, tumuloquè gentili quo spes magnas sepelivimus, cöc-
lusum, supremiquè honores praestiti annuis Thomae Apostoli solenniis in 
Sacello supra Castrum Chaktornense Divae Helenae Sacro, ubi Sanctis fo-
cis Proto-Eremiticus quem proftteor Ordo débita reddit. Solutae infeliciori 
persequendis Turcis quàm feris, stipendiariae à multis lach[r]ymae, luctuoso 
funeri coelum ipsum facem incendit ostenso Cometa prolixis jubis specta-
bili, et ut flere possit, novo se sidere oculavit. Pro sacratiori suggestu dixê-
re patheticè ac eleganter Jacobus Obosztreneczius instituti praedicti Sacer-
dos in Philosophicarum et Theologicarum Scientiarum palaestra summum 
consecutus apicem, Abraham Zeleniczius è Franciscana Minorum familia: 
oratione funebri postmodum praelo datâ, quâ vita ipsius continebatur II tur, 
parentavi, qui haec scribo, explicans, ut puer laborum assuetudine in bel-
lum formatus, ut adolent in castris, ut arma non posuit, nisi post debellatos 
hostes, ut consternavit tanto metu Turciam, quod infantium ejulatus repri-
meret Matres vel uno ejus nomine, quasi cierent larvas, aut iratâ naturâ ge-
nitos partus, ut in militaribus expeditionibus nullus illi ullam in rem ingres-
sus impeditus, nullus exitus supra vires difficilis fuit, ut politiore literaturâ 
excellenter se excoluit, ut extitit Phoenix vix quingentesimo anno gignen-
dus. 

Caesar molestissimâ belli curâ levatus, quo fei omne transiret in mel 
Hungaris, omnis amaror in dulcedinem, uberioresquè tranquillitatis rivos 
biberent, et foecundiore diluviae inundaretur Regnum, sublatoquè Szikelhi-
dani Praesidii flore, ne alia formosiora defloraret cupidior unius tuendi an-
xietas; novum Leopoldopolianum germinare jübet, inter Vagi fluctus moenia 
solida extruit, flumen ipsum premit II premit muro, facturus navim lateriti-
am, in qua fortuna Hungarica securius posthac navigaret; contra gentes 
barbaras Praesidium facit, quod extorquere, sit Oceanum suis velle sedibus 
abstrahere! [...] 



Secutis inde annis (quod praegnantibus oculis et fletu calamus notât) 
fluctuabat miserum in modum Hungaria, Sclavoniaquè variis factionum 
undis, Procerum maximis in fretum // tum illud ventos concitantibus. Cae-
sari cui vita innocentissima, mores incorruptissimi, administratio aequissi-
ma, tenduntur conjurationis laquei, contra jus clandestina convocantur, co-
mitia, conflantur catenae sclerum Austriis, strages Moravis, Styris pemicies, 
facultatibus pauperies, inimicis gaudium, improbis accersitur licentia, incre-
dibili audaciâ, insana temeritate, errore ac perfidiâ singulari, Turcica imp-
lorantur auxilia. Pestilens contagium licet non omnium intoxicaverit capita, 
pluribus ut piscis in mari non sápit salem, ita inter seditionem trahentibus, 
grassabatur tarnen per gradus et conditiones magnorum et minorum, Prin-
cipum et plebeiorum: ipsae foeminae, quae fuso locare man um debuerant, 
esse hac pice illitae pro sexu audentius. [...] 

Contraho effusae nimium Históriáé habenas, et te jam appello Hunga-
ria! Inter gravissima popularium perduellium facinora, quid quereris tuum 
te am isissé fulgorem? nobilem popul um dare tributa, qui jubere aliquando 
consuevarat [...] 

nulla te Medea vei Circe incantet, adversare perfidis, violantibus fidem 
reclama, execrare perduelles, tota saeculorum revolutione vive sub umbra 
Austriae, hujus honoribus vigeat, qui bullit in venis sanguis, fluctibus in 
omnibus hanc pro anchora habe. Abnuere non potes sine impietate, contra-
dicere sine vecordia, obluctari sine amentia. 

F i n i s 

Posonii, imprimebat Gottfiedus Gründer. Anno M.DC.LXXII. 



A miinsteri városháza, ahol meg-
kötötték a vesztfáliai békét (1648) 

A katolikus és a protestáns felek esküt tesznek Münsterben 
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A vezekényi csatában elesett Esterházy-fiúk ' Castrum doloris'-a 

(Johann Rudolf Miller - Mauritz Lang metszete; 

Nádasdy Ferenc bízta meg őket.) 





Comítii Fftu! 

Esterházy Pál diákszínészként 
a bibliarJudit szerepében 

I. Lipót császár mint színész a 
LM Galatea című darabban, 

amelyet mennyasszonya 
tiszteletére mutattak be (1666). 

(Jan Thomas, 1667, Bécs) 



Az aranygyapjas rend, 
amelyet a spanyol király 
adományozott. 
Zrínyi Miklós és 
Esterházy Pál is megkapta. 

Idősebb Kéry János, 
a pálos édesapja 

(Widemann, Icônes, 1652) 





Esterházy Pál és Thököly Éva fogadalmi képe Máriacellben, 
a bencés kolostor templomában, 1689 
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Embléma a 'castrum doloris'-on 



II. A JEZSUITÁK 



I. Rákóczi Ferenc mint Hercules - Egy Kassán 1665-ben 
megjelent könyv címlapja, amelyet a jezsuita Tarnóczi István szerkesztett. 
(Tarnóczi Stephanus, Synopsis Philosophiae stilo lapidari Francisco Rakoczio 

Transylvaniae Principi dicata, Kassa, 1665.) 



2.1. A JEZSUITÁK KÖZBENJÁRÓ, RETORIKAI 
ÉS TEOLÓGIAI HATÁSA ZRÍNYI MIKLÓSRA 

Széchy Károly monográfiájában említi páter Millert, a király gyóntató-
ját, akiről nem árulja el, hogy jezsuita volt.176 Miller Philipp (1613-1676) 
Lipót főhercegnek, majd császárnak egyik tanára és nevelője, aki filozófiá-
ra, matematikára, valamint jogra oktatta, és több mint hűsz évig volt a 
gyóntatója.177 Nagy befolyása miatt sokan támadták, ám Stoeger szerint ezt 
„keresztény nyugalommal és türelemmel viselte el". Pauler úgy tudja, hogy a 
„páter Müller" (aki csak Miller Philipp lehet) támadói közé tartozott Lob-
kowitz főminiszter is, aki „p. Müller befolyása helyett Imre páter kapuci-
nusét" támogatta.1™ 

Vitnyédi leveléből tudjuk, hogy a rendkívül befolyásos jezsuita atyával 
Zrínyiújvárról sokat beszélt.'™ Vitnyédinek Zrínyihez írt leveléből Fabó ezt 
a részletet tartotta érdemesnek közölni: „Az Ngd épülete [Zrínyiújvár] felől 
most az tetszése Nádasdy uramnak, hogy praevenialja Ngd Bécsbe az dol-
got, noha tegnap, itt levén páter Miller uram, sokat beszélettem vele és azt 
mondotta, hogy már accommodaltatott az ő fölsége kegyelmes satisfactio-
jával és megengedtetett, építhesse Ngd szabadon, ugy van-e, hírivei lött ed-
dig Ngdnak [...]" Vitnyédi tehát a király jezsuita gyóntatójával 1661 júliu-
sában, Sopronban hosszasan beszélt, ebből feltételezhető, hogy korábban is 
többször találkozott vele, illetve páter Miller jól ismerte Zrínyi nevét. Érde-
mes lenne kutatni: a bán és Miller atya között volt-e közvetlen levelezés? 

Lobkowitz herceg 1670-ben igyekezett elérni, hogy „a szerény kapuci-
nus Imre atya" legyen a császár mellett, ne pedig páter Miller jezsuita. Kér-
désként tehetjük fel: Lobkowitz ellenszenvét nem az váltotta-e ki, hogy 

176 SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós, 1620-1664, IV, Bp., 1900, 168. Magyar 
Történeti Életrajzok 

177 STOEGER Joannes, Scriptores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu ab ejus 
origine ad nostra usque tempóra, Bécs, Regensburg, 1856, 230. 

178 PAULER Gyula, Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése, 1664-
1671, II, Bp., 1876,235. 

179 „Zrínyinek, Zerínvár ügye; Sopron, jul. 27. 1661." - FABÓ András, Vitnyédy 
István levelei, 1652-1664., III. köt., 146. levél, 167. = Magyar Történelmi Tár, 
1871. 



Miller atya megpróbálta Lipót császár előtt védelmébe venni az elfogott 
Zrínyi Pétert és társait? 

A másik legfontosabb személy maga a jezsuita provinciális, Trinckel 
Zacharias, aki 1602-ben született Pozsonyban, német szülőktől. Kazy Fe-
renc szerint pozsonyi „ungarus", aki Graz, Nagyszombat, Bécs jezsuita 
kollégiumait vezette, majd provinciális lett.180 Négy évig Lippay érsek 
gyóntatója volt, aki Trinckel halálát nagyon megsiratta (1665). Tudjuk, 
hogy Lippay - legkésőbb 1661-től - nagy tisztelettel beszélt Zrínyiről, 
szinte elképzelhetetlen, hogy az érsek a bán terveinek támogatására ne kér-
te volna a porvinciális segítségét. 

Az érseket a vasvári béke kihirdetése teljesen felzaklatta. Hevenesi Gá-
bornak, a későbbi provinciálisnak gyűjteményében az érsektől Miller Phi-
lippnek és Trinckel Zachariasnak címezett leveleket találunk. Nekik mondta 
el panaszait, tőlük próbált segítséget kérni. A páter Millerhez szóló - szinte 
alig olvasható másolatban fennmaradt - levelében kibetűzhető Zrínyi Mik-
lós neve, sejthető, hogy Lippay érsek a bán megsegítését ajánlotta a császár 
gyóntatójának a figyelmébe."*1 Bizonyosra vesszük, hogy ha közvetítők ré-
vén is, Zrínyi Miklós ismerte a Bécsben élőkét legbefolyásosabb jezsuitát. 

A kutatás további feladata, hogy Zrínyi Miklós - a renddel meglévő el-
lenszenvét félretéve - nem volt-e személyes kapcsolatban néhány jezsuitával. 
Elsősorban a Csáktornyához közel lévő varasdi jezsuitákra gondolhatunk, 
de talán a grazi és bécsi tanárai közül is levelezett valakivel. (Dominik Por-
te jezsuita atya bejegyzéséből tudjuk, hogy Zrínyi fia, Ádám 1684-ben úr-
napján feleségével együtt Varasdon a jezsuitáknál ebédelt.)182 

A közeli rendházakon kívül a Kassán és a hódoltságban működő jezsui-
tákra hívhatjuk fel a figyelmet. A kassai jezsuita Miilei pátert Rákóczi 
László sokszor említi, például 1656. március 26-án Hoffmann püspök mel-
lett Miilei István atya prédikált Wesselényi nádor fiának temetésén.'81 

Miilei páter vezette az erdélyi missziót, amíg II. Rákóczi György ki nem 

180 KAZY Ferenc, História Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu, Nagyszom-
bat, 1738, 286-287. 

181 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, XVI, 343-387. Sajnos szinte olvashatatlan szá-
momra; az 53. tételben van szó Zrínyiről; a levél címzettje P. Philippus Miller 
S.J. 

182 HAUSNER - MONOK - ORLOVSZKY, A Bibliotheca Zriniana története = 
A Bibliotheca Zriniana története és állománya, szerk, KLAN1CZAY Tibor, 
Bp., 1991, 66. Zrínyi-Könyvtár IV. 

183 Rákóczi László naplója, közzéteszi, a jegyzeteket írta HORN Ildikó, Bp., 1990, 
212. Magyar Hírmondó 



tiltotta a jezsuitákat. Nádasdy Ferenc Kassáról magával vitte Sárospatakra, 
hogy elősegítse Báthori Zsófia rekatolizálását, és 1661-től a fejedelem-
asszony és I. Rákóczi Ferenc udvari papja lett. Kassán élt sokáig Wesselé-
nyi nádor jezsuita testvére is, elképzelhető, hogy Zrínyinek kapcsolata volt 
a két neves jezsuitával. Kaprinai István összegyűjtötte a kassai jezsuita kol-
légium tanárainak írásait és a kassai jezsuitákkal kapcsolatban levő írókat -
köztük említi meg Ráttkay György kanonokot, aki jezsuitaként kezdte, de 
világi pap lett.184 Ráttkay Zrínyivel együtt harcolt, és a bán hírnevét szol-
gálta a Memoria regain et banorum (1652) című művével, Zrínyi tehát 
nem véletlenül őt akarta zágrábi püspöknek. Ráttkay testvére jezsuita lett, 
és az amerikai misszióban halt vértanúhalált, így testvére és a történetírói 
munkássága miatt is lehetséges, hogy Ráttkay levelezett a kassai jezsuiták-
kal. Tőle sok mindent megtudhattak Kassán Zrínyiről, illetve Ráttkay ré-
vén Zrínyi is a jezsuitákról. 

Zrínyi Miklósnak a hódoltságban működő jezsuitákkal való találkozá-
sairól néhány adatból következtethetünk. A jezsuiták a Somogy megyében 
levő Andocson 1642-ben telepedtek meg, hogy a Balaton déli partjánál 
levő falvakban lelkipászori ellátást biztosítsanak. A ferenceseknek és a 
protestáns prédikátoroknak egyaránt nem tetszett a jezsuiták jelenléte, és 
többször feljelentették őket a pécsi bégnél.185 „A jezsuitáknak ugyanakkor 
komoly népességmegtartó erejük volt, ennek felismerése állhatott a török 
hatóságok és a szpáhik támogató magatartása mögött. Forrásaink többször 
említik a koppányi bégek jóindulatát. Gáspárffy Tamás olyan jó viszony-
ban volt a béggel, hogy Zrínyi Miklóshoz akarta a jezsuitát követségbe kül-
deni.'"86 

Pécsett az unitáriusok és a reformátusok között 1648-ban súlyos viszály 
robbant ki, és végül az unitáriusok megölették a református Toldi Pált. 
„Toldi testvére egyenesen Zrínyi Miklós horvát bánhoz fordult igazságtéte-
lért, aki hajdúival elfogatott egy unitárius prédikátort, és csak azzal a felté-
tellel volt hajlandó elengedni, hogy a vétkesek a meggyilkolt teljes kárát 
megtérítik. Az unitáriusok a kanizsai törökkel arra kényszerítették páter 
Ágoston Pétert, hogy eszközölje ki Zrínyinél a büntetés csökkentését. A 

184 KAPRINAI István, Catalogus scriptorum... BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B., 
LXXXVIII, 151-152. 

185 MOLNÁR Antal, A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon, Bp., 2003, 143— 
162. METEM-Könyvek 44. 

186 MOLNÁR Antal, I. m., 160. 



misszionárius csak nehezen tudott kibújni a feladat alól.'"87 Kérdésként me-
rülhet fel, hogy a pécsi bég, illetve az unitáriusok és a törökök miért jezsui-
tát akartak Zrínyihez küldeni és miért nem ferencest? 

Pázmány Péter unokaöccse, Pázmány Miklós is jezsuita akart lenni, de 
három év után felmentését kérte, és a vitézi életet választotta, majd pápai 
és néhány évre veszprémi főkapitány lett (1649-1651). A jezsuita renddel 
megőrizte jó viszonyát, ezt bizonyítja, hogy a református többségű Veszp-
rémben támogatta a jezsuiták letelepedését. Pázmány Miklósról is elkép-
zelhető, hogy közvetítő lehetett a jezsuiták és Zrínyi Miklós között. Páz-
mány Miklós első felesége Rákóczi László unokatestvére volt, ezért többször 
is olvashatunk róla Rákóczi László naplójában. Rákóczi 1655. május 29-én 
Zrínyi Miklóssal és Esterházy Zsigmonddal „ment mulatni", majd Páz-
mánynéval vacsorázott a szállásán.188 

Pázmány Miklós nagy könyvgyűjtő: a latin nyelvűek mellett sok francia 
és olasz könyve is volt, „a gyűjtemény ötöde jezsuita mű".189 Klaniczay sze-
rint valószínű, hogy Pázmány kapitány olvasta Zrínyi Mátyás-elmélkedé-
sét.190 Erre Pázmány Miklós Syrerca-kötetében megtalált verséből következ-
tet, amelyben magasztalta nagybátyját, Pázmány érseket és még inkább ta-
nítványát, Zrínyi Miklóst: 

Vitézség adatott az te atyáidtul. 
Erkölcs oltatott nevelő apádtul. 
Keresd talán kitől? Az nagy cardináltúl, 
Az én nagy bátyámtól az Pázmány Pétertől, 
Ki kettőnknek vala mindenkor mesterül.191 

187 MOLNÁR,/ , m., 88. 
188 Rákóczi László naplója, id. kiad., 130. Magyar Hírmondó 
189 EÖTVÖS Péter, Pázmány Miklós gróf könyvei = Klaniczay-emlékkönyv, 

szerk., JANKOVICS József, Bp., 1994, 363. 
190 KLANICZAY, /. m., 595,41. jegyzet. 
191 Gróf Pázmány Miklós könyvfeljegyzése gróf Zrínyi Miklós költőről, MKSZ 
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Szerb Antal irodalomtörténetében fontosnak tartja a jezsuita gondolko-
dásmód hatását, ebből származtatja Zrínyi rendkívüli akaraterejét, és ennek 
ellentéteként a fátumban való megnyugvását. A jezsuitáknak az emberi 
szabadságot hangsúlyozó kegyelemtana nagy hatással lehetett rá, amelyet 
grazi és bécsi éveiben, illetve Pázmány műveiből ismerhetett meg igazán. 
Zrínyi jól ismerte Pázmány Péter Kalauzát, beszédeit, Erdély-politikáját; 
Bitskey István Pázmány egyik beszédéről joggal feltételezi, hogy hatott a 
Zrínyi ás zv'à.]'n 

Király Erzsébet kimutatta, hogy a Syrena-kötet elején álló, Az olvasó-
nak című prózai bevezetés legfontosabb forrása a jezsuita Daniello Bartoli 
Uomo di lettere című műve. „Zrínyi 1651-ben adta ki a Syrená-1. Bartoli-
kötete 1648-as kiadású. A Syrena-kódex még nem tartalmazza az előszót. 
Nagyon valószínűnek látszik, hogy az előszó korrigálásra, tökéletlenségre, 
a Nap fogyatkozására és Homérosz szundikálására vonatkozó részei, bár 
önmagukban mind közhelyek és szinte obligát szerénykedések (mint min-
den jóravaló reneszánsz és barokk előszóban), ennyire halmozott, együttes 
jelenlétük Bartoli, valamint a Marino-levél együttes ismeretére utal az elő-
szó megírása idején.'"91 

A bán a Vitéz hadnagy discursusaiban a legtöbbet a „jó és a rossz sze-
rencséről" elmélkedik, akárcsak az eposzában: „Ez a szerencse, és nem 
más; az Istennek kezében vagyon annak az üstöke, oda tészi a hová akarja, 
s nem akarja penig másuvá, hanem az ki maga is segiti magát, juvat juvan-
tem. [...] Csak jó szerencsét adjon hát az Isten, semmi többet nem kell kí-
vánnunk; ebben értékünk, értelmünk, hírünk-nevünk ebben foglaltatik.'"94 

Zrínyi szerint elég a „jó szerencse", amelyet Isten ad, de csak annak, aki 
mindent megtesz érte. 

A Szent Ignác-i kegyelemtant Hevenesi Gábor foglalta össze legtömö-
rebben a Scintillae Ignatianae („Ignáci szikrák") első kiadásában (1705), 
amely magyarul így hangzik: „Úgy bízzál Istenben, mintha a cselekvés si-
kere teljesen tőled függne, és egyáltalán nem Istentől; mégis úgy vesd latba 

192 BITSKEY István, Pázmány és Zrínyi = R. Várkonyi Agnes Emlékkönyv, Bp., 
1998,329-332. 
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minden erőfeszítésedet, mintha te semmit sem tennél, hanem mindent 
egyedül Isten.'"95 

Még a XX. század híres jezsuita teológusai is elemezték ezt a dialekti-
kus megfogalmazást, amelybe az ignáci alapmű, a Lelkigyakorlatok egész 
dialektikája bele van sűrítve. Maga Hevenesi így magyarázta megfogalma-
zását: „Bármit akarsz is, semmit sem tehetsz Isten nélkül. O viszont semmit 
sem akar, bár képes rá, nélküled. Istennel szövetkezve mindent megtehetsz. 
Isten kegyelme, amely másokban annyit művelt, nem veszíti el egyedül 
benned hatóerejét, csak te el ne veszítsd a belé vetett bizalmat.'"96 

A jezsuita lelkiség alapján is állítható: Zrínyi „jó szerencséje" irodalmi 
megfogalmazása a „kegyelem" teológiai fogalmának. Zrínyi Feszületre 
című planctusa, siralma Szent Ignác lelkiségének versben való megfogal-
mazásaként is felfogható. A kereszten megalázkodó „vitézek Istene" a ke-
gyelem forrása. 

Vitézek Istene, te függsz az körösztfán, 
Ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. 
Hun karod, fegyvered, hun vitézséged van? 
Hun van angyali kar, hun istenséged van? 

Hej, mert te ezeket mind főttig letetted, 
Égi hatalmadat, nagy istenségedet; 
Az emberi testet magadra fölvetted, 
Azért hogy hullathasd érettünk véredet. [...] 

Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyanyom, 
Sok bününk peniglen, mint levél az fákon, 
Mint örvény tengeren, és fövény az parton, 
És mennyi madár jár levegőben szárnyon. [...] 

Uram, nem miérettünk, sem mi érdemünkért, 
Hanem kegyelmezz meg magad irgalmadért; 
Ne legyen heában, hogy fiad ontott vért 
Körösztfán miérettünk, az mi váltságunkért. 

195 SZABÓ Ferenc, Kegyelem és szabadság az ignáci lelkiségben = Loyolai Szent 
Ignác írásaiból, szerk., SZABÓ Ferenc S.J., Róma, 1990, 20. 

196 i/o., 21. Ez a tanulmány megtalálható a szerző másik könyvében is: SZABÓ 
Ferenc, Napfogyatkozás, Kereszténység és modernség, Róma, 1991, 173-181. 



2.2. A JEZSUITA TÖRTÉNETÍRÁS 

2.2.1. Az osztrák rendtartomány belső ellentétei 

A Habsburg Birodalomban élő jezsuiták a 16-17. században egyetértettek 
abban, hogy csak a Habsburg uralkodó segítségével lehet a Királyi Ma-
gyarországon a rend szerepvállalását növelni, a rekatolizálást folytatni, il-
letve mind a protestáns többségű Erdélyben, mind a hódoltságban csak a 
katolikus uralkodó segítségével lehet a jezsuita missziókat megvédeni. 

A sok nemzetiségből származó, latinul oktató jezsuita írók hungarustu-
datúak voltak. Ezt példázza a nagyszombati nyomdából kikerülő sok szlo-
vák nyelvű könyv vagy a Pray magánkönyvtárában található horvát nyelvű 
jezsuita művek. Timon Sámuelt a szlovákok joggal vallják magukénak, 
mert egyszerre volt szlovák és magyar, ahogy Zrínyi Miklós egyszerre volt 
magyar és horvát. A hungarustudat és a tudomány életeszménnyé, életfor-
mává vált, és híd lett néhány protestáns és jezsuita történész között. A hun-
garustudat azonban nem jelent birodalmi gondolkodást, nem jelenti azt, 
hogy a jezsuiták a német és a magyar hovatartozást együtt vallották volna. 

Miért kezdtek a jezsuiták a 18. században a magyar szentekkel és törté-
nelemmel olyan behatóan foglalkozni? A szentekkel kapcsolatban a válasz 
még részben magától adódik: a protestáns teológia a Biblián kívül más te-
kintélyt nem ismert el, a jezsuiták pedig a katolicizmust szolgálták a szen-
tek modern kultuszával. 

A magyar történelmi forráskutatásnak kettős oka lehet: a katolikus egy-
ház erősítése és a magyarságuk bizonyítása, mert még a magyar érzelmű, a 
függetlenséget hangsúlyozó katolikus nemesség körében is gyanússá tette a 
rendet a Habsburg-udvar szolgálata. Különösen így volt ez a II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem által vezetett szabadságharc idején. Rákóczi a jezsuiták-
tól önálló rendtartományt, valamint csak az iskolák javára fordítható anya-
gi javak megtartását kérte. I. József császár azonban nem akarta megengedni 
az önálló magyarországi jezsuita tartomány megszervezését, miközben a 
magyartól és a horváttól különváló osztrák pálos tartományt határozottan 
támogatta, a horvát pálosok már 1700-ban engedélyt kaptak a magyar tar-
tománytól való különválásra.197 

197 KISBÁN E„ I. m., 1, 298-306. 



A szécsényi országgyűlésen már elhangzott: „az ellenség parancsol ne-
kik". „Feloszlatott tehát 30 ház és kiutasíttatott 268 rendtag. Ez utóbbiak 
1707 nyarán már mind kint voltak hazánk területén."198 Meszlényi Antal a 
német származású rendtársakat okolta a szakítás miatt. Jó példaként hozta 
fel Rákóczi érzelmeinek kettőségére: nem járult hozzá, hogy Erdélyben a 
fejedelmi beiktatása kálvinista templomban legyen, mondván, hogy inkább 
elhagyja Erdélyt, és így a jezsuita templomban tette le esküjét, sőt a házi 
káplánja is jezsuita volt.199 

Lukács László monográfiájából tudjuk, hogy a magyar származású je-
zsuiták sokszor kérték az önálló magyar provincia megalakítását, amelyre 
minden joguk meglett volna. Sokat küzdött az önálló magyar tartományért 
Trinckel Zachariás, a pozsonyi származású magyar jezsuita, aki nagyszom-
bati házfőnök, rektor volt, majd később az egész osztrák provincia felelős 
vezetőjeként tevékenykedett. 1659-ben kelt írásában érvek sorát hozta fel 
az önálló magyar provincia érdekében. „Csak Olaszországban 5 provinciá-
lis van. Ezen kívül saját tartományfőnöki területén élő népek - s a közülük 
származó rendtagok - erősen különböznek nyelvükben, múltjukban és mű-
veltségükben."200 

Trinckel Zachariás Lippay érsek gyóntatója volt, a benső kapcsolatot 
mutatja, hogy az érsek neki írta meg például azt is, hogy miért nem megy 
el a vasvári béke után a király által összehívott, Bécsben tartott megbeszé-
lésre;201 Trinckel pedig Lippaynak ajánlotta egyik könyvét.202 Valószínűleg 
tartjuk, hogy Trinckel provinciális mögött Lippay érsek állt, akinek két 
testvére is jezsuita volt, és jól ismerte az ellentéteket.2'" Az érsek is biztat-

198 ESZE Tamás, Rákóczi „Responsio"-ja = Irodalom és felvilágosodás, szerk., 
SZAUDER Józse f -TARNAI Andor, Bp., 1974, 93. 

199 MESZLÉNYI Antal, II. Rákóczi Ferenc felkelésének valláspolitikája és a je-
zsuiták = Regnum, Egyháztörténeti Évkönyv, Bp., 1936, 261. 

200 LUKACS László S. J, A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és 
az osztrák abszolutizmus (1649-1773), Szeged, 1989, 12-16. 

201 Pauler Gyula megadja Lippay leveleinek lelőhelyét: BEKK, Hevenesi-gyűjte-
mény, XVI, 342-387. PAULER, /. m., I, 23. 

202 TRINKEL Z., Major Dei gloria, Bécs, 1656. A bővített kiadásban olvasható: 
„Archiepiscopo Strigoniensi Georgio Lippay dicata", Bécs, 1660, 1663. 

203 Az érsek egyik jezsuita testvére, Lippay János kiváló botanikus volt, és három 
évig Bécsben a Pázmáneumot is vezette (1641-1644). Vö. FAZEKAS István, 
A Pázmáneum története az alapítástól a jozefinizmus koráig = A bécsi Pázmá-
neum, szerk., ZOMBORI István, Bp., 2002, 29-30. METEM Könyvek 37. Az 
érsek másik testvére pedig a trencséni kollégium rektora lett. 



hatta, hogy kérje a generálistól és Lipót császártól, hogy engedje meg a 
szétválást. Kazy az egyetemtörténetében hangsúlyozta, hogy mennyire jó-
ban volt Trinckel és Lippay érsek, - utóbbi szívből siratta gyóntatója halá-
lát, akivel egy évben halt meg.2(M 

A jezsuitákkal nagyon jó kapcsolatot ápoló Wesselényi nádor szervez-
kedésének idején már néhány jezsuita is gyanúba keveredett. „1666-ban 
Magyarországon titokban szerveződik a politikai ellenállás. 1669-ben a ge-
nerálishoz eljutott a hír, hogy néhány magyar rendtagot azzal vádolnak, 
hogy szították a hangulatot Szelepcsényi érsek és az uralkodó ellen. A ge-
nerális ezért utasította a provinciálist: szigorúan tiltsa meg, hogy a rendta-
gok beleártsák magukat a közügyekbe. 1670-ben meg kell ismételnie ezt a 
figyelmeztetést. Egy évre rá megparancsolta, hogy a rendtagok Magyaror-
szágon ne zúgolódjanak a királytól kivetett adóterhek miatt."205 Néhány 
osztrák jezsuita 1678-ban figyelmeztette a generálist: „a császári udvar em-
bereinek erős a meggyőződése: a magyar jezsuiták, akik lélekben már el-
szakadtak osztrák rendtársaiktól, egy követ fújnak a magyar állam függet-
lenségét sürgető császárellenes egyházi és világi főurakkal és nemesekkel, 
így tehát gyanút fog kelteni a Társaság a császáriakban, ha a szétosztással 
lehetővé válik, hogy a magyar jezsuiták függetlenül kormányozhassa-
nak."206 

Kapi Gábornak 1700-ban írott levele jól jellemzi a közös rendtartomá-
nyon belüli nemzetiségi, hatalmi ellentétet. Lukács László így foglalja 
össze Kapi mondanivalóját: „Az osztrák jezsuitáknak adatott minden hata-
lom, ők uralkodnak, és csak a saját javukat tekintik. A magyaroknak ezt 
szó nélkül tűrniük kell. Aki panaszkodik, lemondhat arról, hogy valamikor 
is befolyásosabb beosztást kapjon. A nem osztrák rendtagok a közös anyá-
nak mostoha gyermekei. Ezt tapasztalniok kell már a szerzetbe való felvé-
telnél, és még inkább szellemi kiképzésük idején. A magyarokat barbárok-
nak, tehetségteleneknek tartják és megvetik. Magyarországra az osztrák 
rendtagok selejtjét küldik, mintegy büntetőtáborba. így is fogják fel az ér-
dekeltek és igyekeznek szabadulni".207 Ezek alapján érthető, hogy az 1700. 
évi tartományülésen a részvevők 95%-ban a szétválasztás mellett szavaz-
tak. 

204 KAZY Ferenc, História Universitatis Tyrnaviensis, Nagyszombat, 1738, 286-
287. 

205 LUKÁCS L„ I. m., 18. 
206 LUKÁCS L., I. m., 22. 
207 LUKÁCS L„ I. m„ 33. 



2.2.2. A jezsuita történetírók 

A jezsuita szemlélet sajátos egyházi látásmódnak mondható, amelyet alap-
vetően a trentói zsinat határozott meg. Pázmány Péter, a zsinat eszméinek 
terjesztője, úgy vélte, hogy az újkorban a gimnáziumok és az egyetemek a 
katolikus misszió centrumai, őket kell támogatni, nem pedig a török hódí-
tás miatt megszűnt középkori kolostorokat restaurálni. Pázmány élete fő 
művének a nagyszombati egyetem megalapítását tartotta (1635), amelyhez 
természetszerűen hozzátartozott a nyomda. Az egyetem felavatásakor már 
megegyeztek, hogy Kassán létrehoznak egy akadémiát és nyomdát, amely-
nek jelentősége a XVIII. században nem volt kisebb a nagyszombatiénál. 
A kassai akadémiát Kisdi Benedek egri érsek és jászói prépost alapította 
meg 1657-ben, és Lipót császár 1660-ban egyetemi címmel tüntette ki.208 

Az érsek a bécsi Pázmáneumból Kassára vitte át az egyházmegye növen-
dékeit.209 

A történeti források kritikai feldolgozását a bencés Mabillon és köre, il-
letve a németalföldi jezsuiták, Héribert Roseweyde és Jean Bolland indítot-
ta el.210 Pázmány már pártfogolta Istvánffy Miklóst, akinek krónikáját nagy 
tisztelettel forgatták a jezsuita történészek. A forráskutatás megszervezése 
Magyarországon Hevenesi Gábor érdeme, aki sokáig az osztrák-magyar 
rendtartomány provinciálisa volt, és a császári udvar előtt nagy tekintély-

208 FARKAS Róbert, Kassa régi egyeteme — A kassai egyetem, emlékkönyv, Kas-
sa, 1901. - HETS J. Aurelián O. S. B., Jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. 
század közepén, Pannonhalma, 1938. - A kassai jezsuita iskola jogi helyzete 
nem egyértelmű. Kosáry Domokos ezt írja róla: „Valamivel e két akadémia 
[Győr, Buda] fölött állt az 1657-ben Kisdi Benedek püspök által alapított kas-
sai akadémia, amely 1714-től kezdve szinte a semmiből épült ki újra úgy, 
hogy 1730 után már egyetemnek is nevezik. Az egyetemi szintet azonban -
bár a Nagyszombatéhoz hasonló tanmenettel dolgozott - mégsem egészen érte 
el." KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., 
1996,3 102. Török József „egyetemként működő jezsuita akadémiá"-nak neve-
zi a kassai iskolát. TÖRÖK József - LEGEZA László, Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem, Bp., 1999,21. 

209 „Kisdi Bécs helyett Kassán, az ottani jezsuita kollégium körül épített ki katoli-
kus centrumot." FAZEKAS István, A Pázmáneum története az alapítástól a 
jozefinizmus koráig = A bécsi Pázmáneum, id. kiad., 30. METEM Könyvek 37. 

210 William V. BANGERT, A jezsuiták története, ford., SZELENGE Judit, a Ma-
gyarországra vonatkozó részeket írta: SZILAS László, Bp., 2002, 199. 



nek örvendett. Az egyházi és a világi méltóságokat is sikerült megnyernie, 
hogy támogassák a fellelhető források összegyűjtését, mert a jezsuiták ezt 
tartották a legsürgetőbb feladatuknak.2" 

Kazy a nagyszombati egyetem történetéről írt művében méltán magasz-
talta Hevenesi Gábort, aki rendfőnökként is nagy aszkéta volt.212 A Heve-
nesi-gyűjtemény tanúsítja, hogy a befolyásos jezsuitát érdekelte a magyar 
történelmi múlt, a hírneves családok közül különösen a Zrínyi család törté-
nete, mert 1700-as keltezéssel lemásolta Zrínyi Miklós titkára, az ír szár-
mazású, ágostonos Forstall Márk Stemmatographiájának legjelentősebb ré-
szeit.211 

A kutató jól tudja, hogy először a történeti események értelmezőinek 
nézőpontját kell vizsgálnia, hogy megértse véleményüket. A jezsuita törté-
netírás azonban nehéz feladat elé állít, nem könnyű kideríteni ugyanis, 
hogy melyik történész mit írt: az egész művet vagy csak egy részletét, eset-
leg csak tévesen tulajdonítják-e neki a szerzőséget. A jezsuiták ugyanis 
egymásnak adták tovább a másolt vagy saját műveik kéziratát. „Folytatá-
sos" módszerrel írtak: egyik a másikhoz kapcsolódott. Nem annyira szer-
zői, mint rendi tudatuk volt. Sokszor a nyomtatott könyvek címlapján nincs 
rajta az igazi szerző, csak a kiadásért felelős promotorét olvashatjuk, aki 
sokszor a rektor helyettese, a kancellár volt, mert ő engedhetett valakit 
egyetemi fokozatra, és a cenzori feladatot is ellátta.21"4 

A „folytatásos" jezsuita történetírásban fellelhető egymásnak ellent-
mondó politikai felfogás is. Timon egyik kéziratában (Annales) például 
Bethlen Gábort dicsőítő epitáfiumot találunk, amelyet Kazy Ferenc is át-
vesz az évkönyvében, míg a Timon évkönyvét folytató Rost Tamás csak 
elmarasztalót tud mondani a protestáns erdélyi fejedelemről. 

Jezsuiták voltak legtöbbször a tábori lelkészek, gyakran diplomáciai 
szolgálatot teljesítettek, így a megnevezett források mellett sok relatio- és 

211 SZILAS László, Magyar jezsuiták a 18. század tudományos életében = Jezsui-
ták küldetése a 111. évezred küszöbén, szerk., NEMESSZEGHY Ervin, Kecske-
mét, 1998, 259-267. Szilas sem említi a nagy jezsuita történetírók között Kazy 
Ferencet. 

212 KAZY Ferenc, História Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu, Nagyszom-
bat, 1737,309-313. 

213 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, XXVIII, 1-6. tétel., A végén ez az idó'meghatá-
rozás áll: Finis 1700. Vö. BENE Sándor, A „Forstall-kódex" = Zrínyi-dolgo-
zatok V., id., kiad., 1-17. 

214HETS A., / , m., 28. 



oklevélmásolat állhatott rendelkezésükre. A magyar érzelmű történetírókat 
a rend bécsi vezetése azonban a XVIII. század második felében egyre ke-
vésbé támogatta, mert a történetírás és a politika közel állt egymáshoz. 

„A janzenizmus és a felvilágosodás szellemi képviselői udvari befolyá-
sának eredményeképpen a Habsburgok magatartása megváltozott a jezsui-
tákkal szemben. Mária Terézia kétarcú intézkedései ellenére is egyre álta-
lánosabbá vált a Habsburgokkal szembeni bizalmatlanság a magyar jezsuiták 
körében. [...] A jezsuiták privilegizált helyzetét állami és egyházi oldalról 
veszély fenyegette. Sem a pápák, sem a katolikus európai uralkodók nem 
jelentettek védelmet számukra."215 

Már XIV. Lajos is megtett mindent, hogy a francia jezsuitákat elszakít-
sa a római központtól. A janzenista beállítású gondolkodók, papok, püspö-
kök szintén a rend hatalma és teológiája ellen küzdöttek. Portugáliában és 
gyarmatain az állam egységét, a polgárság növekvő hatalmát, az egyházi 
befolyás társadalmi szerepének csökkentését képviselő abszolutista államve-
zetés rendkívüli propagandával és sok jezsuita börtönbevetése, megkínzása 
után 1759-ben Portugáliából, 1762-ben Franciaországból, 1767-ben Spanyol-
országból űzte ki az önállóságot és a rendi jogok védelmét megtestesítő je-
zsuitákat.216 

Timon Sámuel legközvetlenebb tanítványa, kéziratainak örököse, Kap-
rinai István vette tervbe a 323 kötetes kéziratgyűjteménynek a rendezését, 
közlését, amely most a Budapesti Egyetemi Könyvtárban található. Támo-
gatás hiányában csak a Mátyás király uralkodásának első négy évéről szóló, 
két hatalmas kötetet tudta megjelentetni - a témaválasztás eléggé jellemző 
Kaprinai gondolkodására. A harmadik, nyomdakész kéziratot a cenzorok 
elvitték, elkobozták. 

215 HÖLVÉNYI György, I. m„ 155. „Ennek az egymásratalálásnak a hátterében a 
legfontosabb szerepet a nemességnek az arisztokráciával, a jezsuitáknak pedig 
a főpapsággal való lappangó érdekellentéte s mindkettőnek az abszolutizmus-
sal szembeni ellenállása játszotta." TARNAI Andor, Rendiség és jezsuitizmus 
= A magyar irodalom története, II, (1600-tól 1772-ig), szerk., KLANICZAY 
Tibor, Bp., 1964, 398. Kosáry nem lát ellentétet: „A jezsuita rend a XVII. szá-
zad óta felszámolásáig a Habsburg-monarchia és Magyarország tekintetében 
azt a katolikus vallásos színezetű, késő feudális rendi dualizmust képviselte, 
amelynek egyik központját a Habsburg-uralkodó, a másikat - kiegészítő ellen-
súlyként a nagy gépezet harmonikus egészén belül - a rendi hatalom adta 
meg." KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, 
Bp., 1996/74. 

216 William V. BANGERT, /i jezsuiták története, id. kiad., 321-353. 



Kaprinai István, Palma Ferenc Károly, Pray György, Katona István, 
Wagner Károly megélték a rendnek a pápa által való feloszlatását (1773), 
amely miatt bizonytalanná vált sorsuk. A tudós jezsuitákat Patachich 
Ádám, nagyváradi püspök, majd később kalocsai érsek gyűjtötte maga kö-
ré.217 Pray és az Egyetemi Könyvtárban az egyik helyettese, Wagner már az 
evangélikus Bél Mátyást is példaképüknek tartották, s protestáns történé-
szekkel is együttműködtek, sőt „Wagner Károly műveinek kiadását egyhá-
ziak helyett nemesek, tekintélyes számban evangélikusok anyagi támogatá-
sa tette lehetővé."218 Wagner a posztumusz családtörténetében részletesen ír 
a Zrínyiekről, bár sok forrást felhasznál, tévedései is vannak: Zrínyi Péter fiát 
például szintén Péternek nevezi János helyett. Zrínyi Ilonával kapcsolatban 
csak két férjének a nevét meri leírni, majd egy német szerző könyvéből 
idézi a fejedelemasszony titkárától, Komáromi Jánostól való méltó sírfelira-
tot.219 A „jobb sorsra érdemes" Zrínyi Miklósnak a külföldi megtisztelteté-
seit említi, mert halálát egész Európában gyászolták. Wagner Károly közöl 
egy latin nyelvű, hosszú epithaphiumot, amelyet Würzburg kollégiumában 
írtak.220 Nem mondja meg a szerző nevét, de a dicsőítő sorokat Benger rend-
történetéből ismerjük: a pálos Andreas Schotto írta. Wagnernél azonban 
nem olvashatjuk az epithaphium végét, elhagyja az utolsó sorokat, ame-
lyekben Schotto a vasvári békét tarja Zrínyi gyilkosának („confecta pace 
obiit")! II. József idejében az exjezsuita Wagner Károly ezt már nem merte 

217 TÓTH SÁNDOR Attila, Rómából a Pannon Árkádiába, Patachich Ádám fiók-
Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa, Bp., 2004, 99-107. METEM Könyvek 46. 

218 HÖLVÉNYI György, Wagner Károly könyvtára = Egyetemi Könyvtár Év-
könyvei, III, Bp., 1966, 156. 

219 WAGNER, Collectanea Genealogico-Historica Illustrium Hungáriáé Familia-
rum, Pozsony, Pest, Lipcse, 1802, 164. A címlapon ezt olvashatjuk Wagnerről: 
„egykor az Egyetemi Könyvtár őre volt." Ebben benne van a feloszlatás és 
más sérelmeinek fájdalmas emléke. Wagner bizonyára tudta, hogy „könyvtárá-
nak" Hevenesi-gyűjteményében megtalálható a Thököly és Zrínyi Ilona házas-
ságára írt epithaphium (BEKK, LXXXVII, 2., 99) és a munkácsi vár feladásá-
nak pontjai (LXIX, 55., 242.), utána pedig véletlenül (?!) Nádasdy Ferenc ka-
tolikus hitének megvallását olvashatjuk, amelyet valójában talán gyóntatója ír-
hatott a gróf kivégzése előtt. 

220 WAGNER, I. m, 161-162. Jellemző ebben a versben is az elhallgatás motívu-
ma Kanizsa sikertelen ostrománál, mert nem akarja az igazi okokat felfedni. 
„Canisam virtute sua terruit, quam in fatis fuit, non vinci. (Plura hic absorbet 
dolor)" -„Kanizsát virtusával megrémítette, de a sorsban meg volt írva, hogy 
nem győzhető le. (A fájdalom tiltja, hogy többről szóljak.)" 



idézni. Ugyanakkor a Benger által felsorolt megtiszteltetései közül kihagy-
ta mind III. Ferdinánd nevét, aki bánná, mind Lipót császárét, aki pedig tá-
bornokká nevezte ki. Wagner Károly ezzel a tudatos kihagyással „egyenlí-
tette" ki a dicsőítő felirat utolsó sorainak elhagyását. Zrínyi Pétert kiváló 
katonának nevezi, aki csatlakozott az összeesküvéshez, mert Károly város 
kapitányságát megtagadták tőle, ezzel a véleményével burkoltan azt fejezi 
ki, hogy nem a törökkel való szövetkezés volt Zrínyi Péter halálának oka. 

A történetíráshoz hasonló fordulat következett be a jezsuita költészet-
ben is. „Mária Terézia idején vált érezhetővé a feszültség, a feloszlatás 
előtt; azonban e válság gyökerei messze visszanyúlnak III. Károly korába. 
Az ellenvéleményekkel szemben azt hisszük, hogy a kollégiumi költészet 
korántsem tanúskodik rendíthetetlen Habsburg-hűségről, a rend lassú ideo-
lógiai fordulata nyomon követhető e költészet termékeiben is. [...] Aho-
gyan a jezsuita történetírás és forráskutatás egyre határozottabban nemzeti 
irányba fejlődött, ugyanúgy a jezsuita költészet is."221 

A XVIII. század közepétől Magyarországon egyre erősödött a felvilá-
gosodás eszméit elfogadó, sokszor janzenista hatás alatt álló piarista tudó-
sok, egyes főpapok és a barokk nemesi szemléletet képviselő jezsuiták kö-
zötti ellentét.222 A már-már elképesztő mennyiségű könyv, kézirat egyrészt 
latinitásuk, másrészt politikai okból szorult történetírásunk peremére. A ma-
gyar érzelmű jezsuiták egyre inkább a köznemességet támogatták, de a pol-
gári réteghez és az evangélikus vagy református értelmiséghez is közelebb 
kerültek. A felvilágosult abszolutizmus nem tűrte el a jezsuita rend önálló 
szervezetét, politikai, gondolkodásbeli önérvényesítését. Míg a 16-17. szá-
zadi barokk szemléletben, főként a protestánsok számára, a jezsuita rend 
nem volt elég magyar, az abszolutizmus korában a jezsuiták a magyar ren-

221 SZÖRÉNYI L„ Attila, a testvérgyilkos, másodjára = SZÖRÉNYI László, Hu-
nok és jezsuiták, Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, Bp., 
1993, 121. 

222 Eló'fordult még az is, hogy a Tihanyba látogató piaristák nyíltan dicsőítették a 
pápát, mert feloszlatta a Jézus Társaságot. Tihanyban azonban Cervus Ádám 
volt a perjel, aki korábban jezsuita volt. Éjszaka egy gúnyos verset szerzett a 
jezsuiták ellenségeiről, és reggel „válaszképpen" előadta bencés rendtársaival 
a meglepődött piaristák jelenlétében. Cervus a feloszlató ferences pápát sem 
kímélte. Vö. SÓLYMOS Szilveszter, Ezer év száz bencése, Pannonhalma, 
1997, 107-109. - Cervusnak egy Kolozsvárott kiadott jezsuitaellenes pamflet-
re válaszoló verse is található a Pannonhalmi Főkönyvtárban. PFK 118. A. 44. 



diség, elsősorban a köznemesség és a magyar történelmi műit védel-
mezőivé váltak.223 A jezsuita eposz- és történetírók központi alakká formál-
ták Mátyás királyt és Zrínyi Miklóst, mert - elsősorban a XVIII. század 
második felében - bennük látták az ország és rendjük önállóságának esz-
mei védelmezőjét. Zrínyi egyszerre küzdött a bécsi udvar központosító tö-
rekvése és tehetetlensége, valamint a magyar nemesség felelőtlen életvitele 
ellen. Tisztában lehetett vele, hogy XIV. Lajos állama azért olyan hatékony, 
mert leverte a nemesi ellenállást. 

Klaniczay Tibor összefoglaló gondolatai érvényesek a jezsuita történet-
írás szemléletmódjára is: „Mindebből következik az egész XVII. századi 
magyar nemesi nacionalizmus korszerűtlen volta és tragikus jellege. Egy, a 
»nemesi szabadság« jegyében fogant nemzetkoncepció a XVII. század vé-
gén merő illúzió, s egy olyan küzdelem, mely erre akarja építeni egy or-
szág jövőjét, kudarcra van ítélve. Jól mutatja ezt a szomszédos és a magyar 
nemesek számára követendő példának tekintett Lengyelország esete. Itt 
megvalósult a nemesi respublica uralma, de ennek a XVIII. században az-
után az ország széthullása, felosztása lett a következménye. Törekvéseik 
reménytelenségét a magyar nemesi vezetők is többnyire érezték."224 

223 Legfontosabb irodalom e vitatott kérdéshez: HÖLVÉNYI György, A magyar 
jezsuita történetírók és a jezsuita rend, MKSZ, 1974, 232-248. - LUKACS 
László, A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák ab-
szolutizmus (1649-1773), Szeged, 1989. - KOSÁRY Domokos, Művelődés a 
XVIII. századi Magyarországon, Bp., 1996.' - BIRO Ferenc, A felvilágosodás 
korának magyar irodalma, Bp., 1998.1 - SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsui-
ták, Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, Bp., 1993. - SZÖ-
RÉNYI L., Studia hungarolatina, Tanulmányok a régi magyar és neolatin iro-
dalomról, Bp., 1999. 

224 KLANICZAY Tibor, Nacionalizmus a barokk korban = K. T., Pallas magyar 
ivadékai, Bp., 1985, 146. Zrínyi és az abszolutizmus irodalmának kapcsolatá-
ról is e kötetben olvashatunk: Uő., Zrínyi helye a XVII. század politikai eszmé-
inek világában. 



2.3. LEONARD FRIZON (1628-1700) 
DICSŐÍTŐ GYÁSZBESZÉDE PÁRIZSBAN 

2.3.1. A francia csapatok jelenléte és hatása Magyarországon 1664-ben 

A Franciaország és Törökország közötti szövetséget a pápai diplomácia 
többször próbálta megbontani, de még a franciabarát VIII. Orbánnak sem 
sikerült engedményt kicsikarnia. A pápaság a XVII. század közepétől már 
nem volt egyenrangú tárgyalópartnere a nagyhatalmaknak. „A Szentszék 
ugyan felháborodik a francia keleti politika miatt, lépéseket tesz ellene, de 
már kénytelen szó nélkül eltűrni és elfogadni, hogy a franciák szemrebbe-
nés nélkül állítsák a nyilvánvaló tények ellenkezőjét."225 

Az egyik legalapvetőbb kérdés: miért szakított a Napkirály a francia-
török szövetséggel, miért küldött 1664-ben segédcsapatokat? Kosáry Do-
mokos elemezte először a francia jelenlét okait és hatását, és egy abbé le-
írása révén ismertette, hogyan látták a franciák a bécsi udvart és Zrínyit.226 

Kosáry a francia katonai jelenlétet így indokolja meg: „Franciaország kirá-
lya szintén tagja volt a Rajnai Ligának. Ez alkalmat adott Mazarinnek, 
majd Lionne-nak arra, hogy a császár ellen nyíltan szövetségre lépjen saját 
német alattvalóival. így azután, amikor a birodalom és a Rajnai Liga a csá-
szár felhívására segédcsapatokat ígért, XIV. Lajos, aki ily módon jogot 
nyert arra, hogy francia csapatokat küldjön keletre, nem késlekedett az eb-
ben rejlő lehetőségeket kihasználni, elsősorban azért, hogy tekintélyét nö-
velje. Természetesen Bécsben nem örvendtek túlzottan az így ajánlott se-

225 TUSOR Péter, Jakusits György egri püspök római követjárása 1644-1645-
ben, A magyar rendek kísérlete a Szentszék bevonására a török és az erdélyi 
protestantizmus elleni fegyveres harcba, Hadtörténelmi Közlemények, 2000, 
2. sz., 261. 

226 KOSÁRY Domonkos, Francais en Hongrie 1664, Revue d'Histoire comparée, 
1946, 29-65. Magyarul: KOSÁRY Domonkos, Franciák Magyarországon 
1664-ben, ford., TÓTH Réka = Zrínyi-dolgozatok, VI, szerk., KOVÁCS SÁN-
DOR Iván, Bp., 1989, 1-63. ItK, 1987-88, 193-202.; Vö. BÍRÓ Péter, A fran-
cia Külügyi Levéltár Zrínyi Miklósra és az 1663-64. évi hazai eseményekre 
vonatkozó iratai; Molnár Sándor másolatai = Zrínyi-dolgozatok VI, id. kiad., 
63-179. 



gítségnek. Az ügynek akkora morális hatása volt, hogy egy ideig még arra 
is gondoltak, hogy Condé vagy Turenne kerüljön a Félhold ellen hadba in-
duló csapat egészének élére. Nehéz lett volna visszautasítani e tervet, mivel 
a Rajnai Liga csapataira igen nagy szükség volt a csatamezőn."227 

Az abbé leírása szerint a franciák nagyon elégedetlenek voltak a német 
csapatok szervezettségével, a bécsi udvarral, Montecuccolival. A szentgott-
hárdi csatában döntő volt a franciák bátor támadása, amelyet Montecuccoli 
is elismert. Az utánpótlás azonban siralmas volt, éheztek a francia katonák, 
és nevettek azon, hogy visszafelé Kőszegen ötven ágyút és élelmet vivő 
szekereket láttak. „Nagyon is ügy tűnt fel nekünk, hogy a császár csak azért 
mutogatja ágyúit, hogy minket ijesztgessen."228 Az abbé Sopronban találko-
zott Vitnyédivel, aki sokat beszélt neki Zrínyiről. Vitnyédi megemlített neki 
egy könyvet, amely a jezsuiták hatalomvágyát bizonyítja, és bár ezt később 
bevonták, mégis tudott egy példányt az abbénak adni, aki feljegyezte: „a 
könyvet így magammal hozhattam Franciaországba."229 Vitnyédi elvitte őt 
és a francia előkelőségeket Zrínyi bécsi palotájába, aki azért tartózkodott 
ott, hogy a királlyal beszélni tudjon sérelmeiről, elmondja véleményét Ka-
nizsa sikertelen ostromáról, Zrínyiújvár pusztulásáról. A franciákra nagy 
hatást tett Zrínyi, akiből „csak nagyság árad". A bécsi udvarnak azonban 
nem tetszett ez a barátkozás, és Lipót császár Zrínyit háromszor is felszólí-
totta a Bécsből való távozásra anélkül, hogy fogadta volna. Grémonville, 
Franciaország bécsi követe októberben azt jelentette a Napkirálynak, hogy 
a bécsi udvar képviselői „azzal mentegették magukat a külföldi államok 
képviselői előtt, hogy a francia veszedelem miatt voltak kénytelenek elfo-
gadni ezeket a feltételeket."210 Az egyik magyar jezsuita történetíró, Palma 
szerint Montecuccoli hangoztatta ezeket a vádakat Lipót császár előtt, sőt 
még azt is javasolta, hogy a német hadsereg támadja meg a magyarokat, és 
szüntesse meg kiváltságaikat. 

Szándékukban volt-e a franciáknak zavart kelteni Magyarországon? Er-
re a kérdésre igennel kell felelnünk. Bizonyítékul szolgálnak Grémonville 
levelei, amelyeket a királyának írt a vasvári béke megkötése után. Legérde-
kesebbek talán Bethlen Miklóssal kapcsolatos levelei, amelyekből betekin-
tést nyerhetünk a Bethlen és Grémonville közti tárgyalásokba. Róluk szá-

227 KOSÁRY,/ . m„ 6. 
228 KOSÁRY, /. m., 36. 
229 KOSÁRY, /. m„ 39. 
230 KOSÁRY, /. m., 27. 



molhatott be a Csáktornyára érkező Bethlen a bánnak a végzetes vadászat 
előtti napokban. „Én arra kértem Bethlent, folytassa útját a grófhoz, hogy 
tovább szilárdítsa igaz szándékait, folytassa mindazon ténykedését, ami 
szolgálhatja a célt, hogy ne jöjjön létre a békekötés [...]. Találkozásunk al-
kalmával elmondta nekem, hogy a pozsonyi püspök [Lippay György érsek] 
biztosította, inkább kínzásokat is elszenved, mintsem hogy beleegyezzen a 
békekötésbe."211 „Bizonyos, hogy az egész országban nagy a feszültség, 
Zrínyi gróf és az esztergomi érsek gyűlölettel és bosszúvággyal vannak teli, 
és ehhez, egyedül nekik, rendelkezésükre állnak a megfelelő eszközök is. 
Két számba jövő érvük a templomok protestánsoknak való visszaszolgálta-
tása, mely kérdés a végsőkig elmérgesedett, valamint a jogos követelés, 
mely szerint magyar helyőrségek létesíttessenek Guttán, Nyitrán, Semptén, 
melyeket a császárnak kellene megerősíttetnie cserében Érsekújvárért, ahol 
a magyarok lennének uralmon. Láthatjuk e két ponton, melyeket a császár 
soha nem fogadhat el, különösképp, ami a várakról szól. Ezek jelentik 
ugyanis a béke egyetlen előnyét, annak révén, hogy általuk gondosan elhi-
tette, hogy juttat valamit Magyarországnak. Úgy találom, ezen a nyomon 
kellene haladnunk az ellenségeskedés felszítása céljából, a hatalom meg-
szilárdításának megakadályozása végett.""2 

XIV. Lajos azt válaszolta december 5-én, hogy most nem alkalmas az 
idő a felkelésre, a császár katonai pozíciója és a töröknek a békével való 
elégedettsége miatt.2" A Napkirály megkapta már Zrínyi haláláról a hirt, s 
lehetséges, hogy ez is hozzájárult az óvatosságához. Zrínyi Péter felesége 
ugyanis értesítette a velencei követet, Pierre de Bonsy püspököt, aki azon-
nal megírta a francia udvarnak.234 A Gazette című francia újság pedig már 
november 20-án közölte a bán halálának hírét.2" 

231 VIZI Katalin, Bethlen Miklósra vonatkozó adatok Grémonville bécsi francia 
követ leveleiben (1664. november 6 - december 5.): 1. Gremonville lovag úr a 
királynak (Bécs, 1664. november 6.) = Zrínyi-dolgozatok III, szerk., DÖMÖ-
TÖRFI Tibor, THURÓCZY HORVÁTH Katalin, KOVÁCS SÁNDOR Iván, 
Bp., 1986, 20-21. 

232 Uo., 2. Grémonville levele (Bécs, 1664. november 13.) = Zrínyi-dolgozatok III, 
id. kiad., 24-25. 

233 Uo., 3. A király levele Grémonville lovag úrhoz (Párizs, 1664. december 5.) = 
Zrínyi-dolgozatok III, id. kiad., 25. 

234 BENE Sándor - BORIÁN Gellért Elréd, I. m„ 16. 
235 KÖPECZI Béla, „Franciaország a birodalom megmentője és a kereszténység 

bajnoka" = Magyarok és franciák, XIV. Lajostól a francia forraáalomig, Bp., 
1985,20. 



Perjés Géza véleménye szerint a vasvári béke legfőbb oka a XIV. La-
jostól való félelem volt: „Bécsben ugyanis egyre nagyobb gyanakvással fi-
gyelték Franciaország politikáját, és az a meggyőződés lett úrrá, hogy a fő 
ellenség nem a szultán, hanem XIV. Lajos. 1663 novemberében vezette ol-
tárhoz Lipót a spanyol király másodszülött lányát, miután az elsőszülöttet 
XIV. Lajos vette feleségül. IV. Fülöp spanyol király halála azonban küszö-
bön állott, fia Károly pedig gyenge, életképtelen gyermek volt. Ilyenfor-
mán előtérbe lépett a spanyol örökösödés és a mérhetetlen gazdag spanyol 
világbirodalom felosztásának kérdése, amely az elkövetkezendő 50 évben 
- egyre fokozódó mértékben - az európai politika központi kérdésévé 
vált."216 

A Wesselényi-felkelésnek francia-magyar kapcsolatait vizsgálva rámu-
tattak arra, hogy a franciáknak a spanyol birodalomért való küzdelem miatt 
állt érdekében a Habsburg-ellenes mozgalom támogatása.2'17 1668. január 
19-én azonban titkos megegyezés született XIV. Lajos és I. Lipót között a 
spanyol birodalom felosztásáról, Lengyelországban pedig 1668. szeptem-
ber 16-án megfosztották trónjától a francia szövetség hívévé vált János 
Kázmért, és helyette a Habsburg-párti Wisniowecki Mihályt választották 
meg királlyá. 

A magyar főurak egy része azért szerette volna XIV. Lajost vagy egy 
francia herceget királlyá választani, hogy mind a töröktől, mind a Habs-
burg uralkodótól megszabaduljanak. „Négy ízben utasította el XIV. Lajos a 
kényes vállalkozásban való részvételt, mivel egyáltalán nem bízott a ma-
gyar felkelésben, s főleg mivel a vállalkozást csupán a Habsburgok elleni 
diverziónak szánta, s nem egy kelet-európai szövetségi rendszer megerősí-
tésének."238 XIV. Lajos politikai érdeke a „gondot okozni a császárnak és 
időt nyerni" volt.239 Jellemző a Napkirályra, hogy húsz év múlva, 1683-ban, 
Bécs ostromakor nemhogy nem segítette a német-lengyel keresztény hada-
kat, hanem a Portával együttműködve még az önkéntes toborzást is megtil-
totta, Luxemburgot pedig Franciaországhoz csatolta.2"40 

236 PERJÉS Géza, Zrínyi Miklós és kora, Bp., 1965, 370-371; Bp., 20022 418. -
A spanyol király, IV. Fülöp eredetileg elsőszülött lányát ígérte Lipótnak. A 
francia csapatok győzelmei után azonban kénytelen volt békét kötni, és a pire-
neusi béke (1659) előfeltétele volt, hogy a legidősebb lányát XIV. Lajoshoz 
adja. Vö. Hugo HANTSCH, Die Geschichte Österreichs, II, 1953, 28. 

237 Jean BÉRENGER, Francia-magyar kapcsolatok a Wesselényi-összeesküvés 
idején (1664-1668), Történelmi Szemle, 1967, 286. 

238 BÉRENGER,/. m., 291. 



2.3.2. Frizon beszédének politikai célja 

Sommervogel a XIX. század végén összegyűjtötte az általa ismert összes 
jezsuita szerző műveit. Hatalmas lexikonának rövid életrajzából tudhatjuk, 
hogy Leonard Frizon 1628-ban született és 1644-ben lett jezsuita.241 Több 
évig tanított szépirodalmat, Bordeaux-ban pedig görögöt és szentírást, ott 
is halt meg 1700. október 22-én. Sommervogel nem írja, hogy Frizon mikor 
került Bordeaux-ba, de az egyik költői műve 1682-ben már Bordeaux-ban 
jelent meg, így feltételezhetjük, hogy ekkor már ott tanított. Előtte való-
színűleg Párizsban vagy környékén élt, mert több jelentős politikai beszé-
det mondott, amelyek a királyi udvarban vagy az egyetem aulájában han-
gozhattak el, és Párizsban adták ki őket. Frizonnak 1658-ben jelent meg a 
belgákon és a spanyolokon győzedelmes, a betegeket gyógyító XIV. Lajost 
dicsőítő panegyricusa.242 A királyi család, valamint híres arisztokraták es-
küvőin, családi jeles eseményein is többször szónokolt, és prédikációival, 
költészetével terjesztette a jezsuita szentek kultuszát. Bizonyára tehetséges 
volt, és előkelő családból származott, mert már harmincévesen a király ma-
gasztalására kérték fel. 

Molnár Imre érdeme, hogy rátalált Frizon Zrínyi-gyászbeszédének 
Augsburgban 1696-ban, Bencard János Gáspár költségén kiadott szövegé-
re, és latinul-magyarul egyaránt közreadta.243 Frizon beszédgyűjteménye -
lírai költeményeivel együtt - azonban már 1675-ben, Párizsban megjelent 
a münsteri püspöknek ajánlva.244 Valószínűsí thető, hogy a Zrínyi-
gyászbeszédet először 1665-ben adták ki, ezt a véleményt erősíti, hogy 
Sommervogel külön tételként sorolja fel Frizon művei között, de a 16. tétel 

239 BÉRENGER, I. m., 287. „Nem a mi feladatunk a Wesselényi-összeesküvés 
végső bukásának okait felvázolni, de az bizonyos, hogy a Franciaország és 
Spanyolország közötti béke megkötése 1668. május 6-án az összeesküvők 
utolsó illúzióit is el kellett oszlassa. [...] Nyilván érthető, miért fordult Zrínyi 
[Péter] a Porta felé [...]" Vö. PÜSPÖKI NAGY Péter, Inter Scyllam et Charyb-
dim, Három adalék a török szövetség eszméjéhez a vasvári béke korában 
(1661-1670), Studia Nova, 1994, 1. sz„ 65-66. 

240 HEJJAS Eszter, Magyarország 1663-64-ben, francia diplomáciai jelentések 
tükrében, ItK, 1987-88, 194. 

241 Carlos SOMMERVOGEL S. J., Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, III, 
Bruxelles, Párizs, 1892, 1007-1012. 

242 FRIZON, Ludovico XIV. regi christianissimo post Belgas et Hispanos, recens 
debellatos, morborum victori Soteria, Párizs, 1658. 



címének leírásakor tévedésből 1663-ra teszi a halotti beszéd keletkezését.24S 

A két cím nem teljesen egyezik, ezért arra gyanakodhatunk, hogy a két 
szövegben is vannak eltérések. 

Bár Frizon panegyricusából nem tudhatjuk meg keletkezésének dátu-
mát, Molnár Imre joggal teszi 1665-re. Ezt a véleményt támasztja alá ez a 
bevezető mondat is: „Már majdnem eltelt elsiratásának hivatalos gyászéve, 
mégis mindnyájunk napról napra erősödő óhajtásával kívánjuk őt vissza." 
Elképzelhető, hogy a kor szokása szerint a beszéd után következő költe-
mény akrosztichonja jelezte az évszámot. 

Figyelemre méltó párhuzamként utalhatunk a karmelita András barát 
Münchenben már 1664. december 6-án elmondott gyászbeszédére, amelyet 
a Pálffy család megrendelésére 1664-ben és 1679-ben ugyancsak kiadtak. 
A második kiadásban már nem szerepelnek példaképként a zsidó nemzeti 
függetlenségért küzdő Makkabeus testvérek, illetve Zrínyi Péterről sem ol-
vashatunk. Két vers is található a beszéd után, a másodikat Zrínyi Ádám-
nak ajánlja a Zrínyi és a Pálffy családot jól ismerő szónok, a Csáktornyán 
is vendégül látott András barát.246 

243 Zrínyi Miklós, a törökök réme, Franciaországi emlékbeszéd 1665-ből latinul és 
magyarul, bevezette és a beszédet ford., MOLNÁR Imre, a verset ford. ÉCSY 
Ö. István, Szigetvár, 1969. [Leonard Frizon gyászbeszéde] Szigetvári Várbará-
ti Kör Kiadványai 3. - Vö. KURCZ Ágnes ismertetése, ItK, 1970, 265-266. -
A magyar fordítás a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Közleményei 106. szá-
mának „nyílt" mellékleteként is megjelent, amelynek bevezetőjében Molnár 
Imre már néhol javított a korábbi szövegen. A fordításban is található néhány 
változtatás, például a cím így hangzik magyarul: Latin nyelvű gyászbeszéd 
Franciaországból a katonaköltő Zrínyi Miklósról 1665-ből. Az oratiót pedig 
„dicsőítő beszédnek" fordítja; a jegyzeteket jelentősen bővítette a fordító. 

244 Sommervogel szerint 1675-ben jelent meg, Molnár Imre pedig a bevezetésében 
1674-et ír, valószínűleg tévedésből. 

245 16. Inclyto heroi comiti Serino, Pannonicarum copiarum imperátori, Turcarum 
terrori, panegyricus. (1663) Vö. SOMMERVOGEL, /. m., 1009. - 23. Inclito 
heroi Nicolao comiti Serino, Turcarum terrori funebris panegyricus, An. 
1665. Uo„ 1011. 

246 NEMESKÜRTY Harriet, Egy Zrínyi-gyászbeszéd két különböző kiadásáról, 
MKSZ, 1983, 49-57. Zrínyi lánya, Mária Katalin karmelita apáca lett a bécs-
újhelyi zárdában, biztos sokat imádkozott Bécsújhelyen kivégzett nagybátyjá-
ért. 



Frizon beszéde egy „aulában" hangzott el, és szerinte „nem gyászruhá-
ban, nem sírással és jajgatással kell megadni a jogos végtisztességet a 
legfőbb vezérnek, hanem kiemelkedően szép diadalünnep rendezésével". 
Elmondja, hogy ő a „legnagyobb és legbölcsebb király" véleményét tolmá-
csolja: „Micsoda előadás kedvesebb a számotokra annál, mint hogyha La-
jos király szavaira, mintegy annak képmásaként ebben a királyi tanintézet-
ben azokra ad visszhangot az én beszédem?"247 Azért mond ünnepi beszédet, 
mert Zrínyi nagyon tisztelte a franciákat, és „egyedül a franciáktól kért se-
gédcsapatokat". Ezt a „tévedését" még egy érdekes mondattal is megtoldja 
az expozícióban, amely nem más, mint szónoki megfogalmazása XIV. La-
jos és Zrínyi Miklós szövetségkeresésének: „És ha ezek meg is érkeztek 
volna jól felfegyverezve, nem is gondolt volna arra, hogy a törökök ere-
jétől vagy betörésétől tartania kell, vagy hogy a németek, esetleg más nem-
zetek segítségét kell keresnie." 

Frizon kitér Szigetvár ostromára, a családi hősiesség örökségére, de 
csak azért, hogy Szigetvárt összevethesse Zrínyiújvárral. „Bizony, aki Ze-
rinvárt nem ismeri, Európában csakis idegen lehet, de talán az egész vilá-
gon is. Ez Pannoniának a legnagyobb erőssége, a török hatalomnak és ti-
rannizmusnak a zabolája, amely az ellenségtől elszedett hadizsákmánnyal 
van megtöltve, amely alapítójának nevétől lett nagyhírű, ki tudná ezt érde-
me szerint bemutatni?" Frizon magasztalja a vár építőjét, és kiválóan meg-
erősítettnek tartja. A klasszikus szónoklat szabályai szerint az ellenérveket 
is felsorolja kérdés formájában, minden bizonnyal a német hadvezetés, 
elsősorban Montecuccoli érveit hangoztatja ekkor, de visszautasítja őket, 
sőt még a császárra való panaszokat is nyíltan megemlíti! „Mi miatt panasz-
kodjak először? Kiket vádoljak leginkább? Mire véljem azt a taktikát, hogy 
az akár egyéves ostrom elviselésére is képes, mindennel bőségesen felsze-
relt, a keresztény közösség számára oly hasznos, oly szükséges várat, nem 
sok ideig tartották, és nem védték meg; s mire véljem a mulasztást, amely-
ből semmi sem hárulhat Zrínyire, kedves Hallgatóim? [...] Mindenesetre a 
császárra vonatkozó más panaszokat is tudok: a döntések gyanakvó és 
rosszindulatú értelmezéseit, s nagyon jól ismerem azt, hogy milyen hírek 
keletkeztek annak a háborúnak a nehézségeiről és elhúzódásáról. Bárcsak 

247 „Quid igitur mihi, Auditores, speciosius ad dicendum contingere potuit, quam 
ut interpretem augustissimi geram oraculi? quod vobis acroama jucundius, quam 
si Ludoviceae voci, vei ut imago, in hoc Regal i Athenaeo mea resonet oratio?" 
[FRIZON], I. m., ford., MOLNÁR Imre, 1969, 12. 



szabad lett volna, kedves Hallgatóim, az arra áhítozó Zrínyinek támadást 
intézni az ellenség tábora ellen!" 

Frizon diplomatikusan a sereg vezérének, a név szerint nem említett 
Montecuccolinak védelmére kel, mert a császár parancsára cselekedett, és 
a közjót kellett szeme előtt tartania, félnie kellett a vereség okozta gyalá-
zattól. Egy újabb fordulattal Kanizsa ostromára tér vissza, amelyben Zrínyi 
semmit sem hibázott. Frizon egyrészt dicsőíti Zrínyit, másrészt nem akar 
Lipót császár ellen beszélni, látszólag megérti a bécsi udvar tetteit. A téli 
hadjárattal kapcsolatban csak Zrínyit magasztalja, és féltékenységgel vá-
dolja a többi vezért. Zrínyit Hunyadihoz, Szkander béghez és a Makkabeus 
testvérekhez hasonlítja. 

Elgondolkodtató, hogy míg a beszéd utáni epicédium Zrínyi Pétert em-
líti „méltó, nagy utódnak", addig az orációban nem is kerül elő a neve, ha-
nem Zrínyi Ádámról van szó. Már Kurcz Ágnes felvetette a problémát, 
hogy 1665-ben Zrínyi Ádám még nem mutatkozhatott be a Velencei Köztár-
saság előtt, nem félhettek tőle a törökök, és nem indulhatott el Franciaor-
szág megtekintésére, hiszen még hároméves sem volt!248 A külföldön elhang-
zott gyászbeszédeket általában Zrínyi Péternek ajánlották, feltételezésünk 
szerint az 1665-ben elmondott szónoklatban eredetileg Zrínyi Péter dicsőí-
téséről volt szó, akárcsak az oráció utáni versben.249 Frizon esetleg a gyász-
beszéd toposszerű elemeként megemlíthette, hogy Zrínyi Miklósnak van 
egy fia, aki méltó utóda lesz. 

248 Kurcz Ágnes szövegében véletlenül 1664 van megadva Zrínyi Ádám születési 
évének 1662 helyett. KURCZ Ágnes ismertetése, ItK, 1970, 265. - Molnár Im-
re az Akadémiai Közlemények 106. számának „nyílt" mellékletében megjelent 
bevezetőjében már ezt írja: „Ádám nevű fia viszont legfeljebb két-három éves 
lehetett apja halálakor, őrá tehát nem hivatkozhatott Frizon páter a beszédében. 
[...) Arra gondolnánk, hogy a szónok Zrínyi fiát Zrínyi testvérével, Zrínyi Pé-
terrel tévesztette össze. Ennek viszont ellentmond a hexameterben írt panegy-
ris, amelyben nevén nevezi Zrínyi testvérét." 

249 BENE - BORIÁN, I. m., 17. 
250 HAUSNER Gábor - ORLOVSZKY Géza, Adalékok Zrínyi Ádám pályaképé-

hez = Zrínyi-dolgozatok II, id. kiad., 115. - HAUSNER Gábor - MONOK Ist-
ván - ORLOVSZKY Géza, A Bibliotheca Zriniana története - A Bibliotheca 
Zriniana története és állománya, szerk., KLANICZAY Tibor, Bp., 1991, 
63 -66 . Zrínyi-Könyvtár IV. - Emil LASZOWSZKI, Gróf Zrínyi Ádám 
(1662-1691) = Zrínyi-dolgozatok III, ford., LÁSZLÓ Hermina, LEBÁR Má-
ria, SZUSITY Xénia, id. kiad., 61-99. 



Zrínyi Ádám 1676-1679 között a bécsi egyetemen tanult, 1680-ban 
ment Belgiumba, ahol egy évig Leuvenben folytatott tanulmányokat.25"Zrí-
nyi Ádámnak az 1684-ben tett "rejtélyes" külföldi útjával kapcsolatban 
már felvetették, hogy ekkor készülhetett Franciaországba.251 Molnár Imre 
az 1696-ban Augsburgban megjelent kiadást fordította le, amelynek alapja 
az 1675-ben megjelent párizsi szöveg lehetett. 1675-ben és 1695-ben nem 
volt tanácsos Zrínyi Pétert dicsőíteni, helyébe kerülhetett Zrínyi Ádám ne-
ve. A három kiadás összehasonlítása adhatna csak választ a kérdésre. 

Milyen forrásokat használhatott fel a szónok? Valószínűleg Frizon is-
merhette a francia udvar és a vele kapcsolatban levő magyar főurak tárgya-
lásainak, jelentéseinek egy részét. „1664-ben a magyar elégedetlenek és a 
franciák képviselői közt három különböző módon jött létre kapcsolat: köz-
vetlenül Magyarországon, a francia segédhadtest tisztjei és azok magyar 
bajtársai útján - Velencében Franciaország követe és Zrínyi megbízottjai 
között - Bécsben a francia rezidens és Bethlen Miklós között."252 Bérenger 
a negyedik lehetőségre, Zrínyi Miklós és XIV. Lajos közvetlen levelezésé-
re is rábukkant, és Bodó Éva közölte Zrínyinek a francia királyhoz írt, ko-
rábban ismeretlen levelét.253 

Frizonnak, illetve a francia udvarnak más politikai célja lehetett 1665-
ben, és más 1675-ben, a halotti oratio második kiadásakor. 1665-ben a 
francia udvarnak Zrínyi Péter, Wesselényi Ferenc és Lippay György érsek 
támogatása, a vasvári béke ellen való közös fellépésük támogatása lehetett 
a célja. Semmilyen konkrét politikai segítség ígérete nem hangzott el azon-
ban a beszédben, mert 1664-ben XIV. Lajos az egyetlen komolyan vehető 
magyarországi szövetségesét vesztette el. 1668-ban pedig a Napkirály szá-
mára értelmetlenné vált a szervezkedők támogatása. 

A bécsi udvar a Wesselényi-felkelés felszámolásakor külpolitikai of-
fenzívába kezdett, és még 1671 áprilisában egy rendkívüli követet küldött 

251 HAUSNER - ORLOVSZKY, /. m, 116-117. 
252 BÉRENGER, I. M., 279. 
253 BÉRENGER, Zrínyi Miklós három olasz nyelvű levele, ItK, 1971, 621-624.; 

BODÓ Éva Mária, Zrínyi Miklós kiadatlan olasz nyelvű levele XIV. Lajos 
francia királyhoz (Bécs, 1664. július 19.), ItK, 1987-88, 205-206. - A levél 
megjelent nemrég a legteljesebb levélgyűjteményt is tartalmazó kötetben: Zrí-
nyi Miklós összes művei, szöveggondozás és jegyzetek: KOVÁCS SÁNDOR 
Iván, KULCSÁR Péter, HAUSNER Gábor, szerkesztette és az utószót írta 
KOVÁCS SÁNDOR Iván, Budapest, Kortárs Kiadó, 2003, 391. levél, 790-791. 
Magyar Remekírók új folyam 



a Portához. „Az ő feladata volt meggyőzni a törököt, hogy a magyarok so-
hasem hajlottak őszintén a törökhöz, hanem a keresztények közt kerestek 
szövetségest. Zrínyiéknek nem volt más céljuk, mint összeveszejteni a 
szultánt Ausztriával, hogy XIV. Lajos francia király annál könnyebben dia-
dalmaskodhassék. Ennek bebizonyítására mutassa meg Beris a török ál-
lamférfiaknak Nádasdy Oratioját, a Vitnyédi-Grémonville-féle szövetségi 
tervet és Bárányi Kiss Mihály vallomásait a Grémonville-lel való alkudo-
zásaikról."254 

Miért kellett akkor Zrínyi Péternek meghalnia? A francia szövetség mi-
att? A francia-török szövetséghez való csatlakozás szándéka miatt? Ho-
gyan segített volna ebben az új, a Habsburg-barát lengyel király? A börtöné-
ben horvátul verselő Frangepán Ferenc ellen ugyanis az egyik fő vádpont 
az volt, hogy Zrínyi Péternek a lengyel királyhoz írott levelét olaszra fordí-
totta. 

R. Várkonyi Ágnes felhívta a figyelmet, hogy a bécsi udvarban két párt 
volt, az egyik szorgalmazta a XIV. Lajossal való megegyezést. Auersperg 
herceg és titokban Lobkowitz herceg a spanyol örökösödési kérdést meg-
egyezéssel akarta megoldani. 1668-ban létre is jött egy szerződés, de a Ho-
cher kancellár vezette párt került ki győztesen. A császár 1669-ben Auer-
sperg herceget, később 1674-ben Lobkowitzot, a Titkos Tanács elnökét 
küldte száműzetésbe a francia követtel való levelezése miatt.255 Zrínyi Péter 
és Nádasdy Ferenc valószínűleg nem mérte fel eléggé Hocher kancellár 
növekvő szerepét. Hocher a magyar főurak kivégézését azért is sürgethette, 
hogy a bécsi udvarban növelje saját szerepét, és leszámoljon a franciabarát 
politikával. A jól értesült Palma Notitiáft is érzékelteti a Lobkowitz és Ho-
cher közti feszültséget. 

XIV. Lajos és Lipót császár között 1673-ban kitört a háború, így Fran-
ciaország számára újra értelme lett a magyar bujdosók és Erdély támogatá-
sának. Molnár Imre már felhívta a figyelmet, hogy Frizon atya Zrínyi Mik-
lóson kívül egyedül a Franciaországot nagyra becsülő Sobieski Jánosról 
mondott dicsőítő beszédet. Sobieski 1673-ban óriási jelentőségű győzelmet 
aratott a török hadsereg felett Chocimnál, és 1674-ben lengyel királlyá is 
választották. Frizon 1674-ben mondott laudációt a győztes Sobieski tiszte-
letére, aki ebben az évben küldte a lengyelországi francia követet Erdélybe, 

254 PAULER, I. m., II, 425-426. 
255 R. VÁRKONYI Ágnes, A fejedelem gyermekkora (1676-1688), 2002,2 107-

113. 



hogy tárgyaljanak egy francia-lengyel-erdélyi szövetségről, amely végül 
1677-ben jött létre.256 1675-ben azért adhatták ki újra Frizon atya panegyri-
cusát, hogy a Zrínyi Miklóst és Zrínyi Ilonát nagyon elismerő Sobieski ki-
rályt, illetve a szintén nagy tisztelőjeként ismert Apafi fejedelmet és Teleki 
Mihályt közelebb hozza. így Zrínyi még holtában is elősegítette a vasvári 
béke után sejthető nagy tervét: a francia-lengyel-erdélyi szövetséget.257 

Kéry János 1675-ben vajon nem azért adta-e ki másodszor is a Zrínyi-
gyászbeszédét, hogy kifejezze: a Királyi Magyarországon is tisztelik a bán 
emlékét? Nem volt-e az új kiadás politikai üzenet Erdély politikusainak? 
Nem üzent-e így Kéry és a mögötte álló Szelepcsényi érsek a lengyel pálo-
sok révén Sobieski Jánosnak és körének, hogy inkább a török ellen kellene 
összefogni? 

1679-ben XIV. Lajos kénytelen volt békét kötni Lipót császárral, ezért 
a szövetség lényegében érvényét veszítette. XIV. Lajos egyre inkább a Por-
tával egyeztetett a Habsburgokkal szemben, Sobieski János pedig politikai 
kényszerből Lipót császárral szövetkezett az Oszmán Birodalom terjeszke-
dése ellen.258 

256 BENCZÉDI László, Rendi szervezkedés és kuruc mozgalom (1664-1685) = 
Magyarország története 1526-1686, II, szerk., R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 
1985, 1218-1221. 

257 Vö. BÉRENGER, I. m., Történelmi Szemle, 1967, 282-283. - NAGY Leven-
te, Néhány aáat Witnyédy István erdélyi kapcsolatához, Századok, 1999, 1232. 
A Vitnyédi által említett Zrínyi-terv nem zárja ki a közép-európai konfederá-
ció gondolatát, amely az Oktatás jó elmélkedésre című programiratból kiolvas-
ható, inkább politikai hátterét teremthette volna meg. Zrínyi Miklós tervét II. 
Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona fia próbálta megvalósítani. Vö. R. VÁRKONYI 
Ágnes, A király és a fejedelem. II. Rákóczi Ferenc, I. József és az európai ha-
talmi egyensúly 1676-1711 - Császár és király, Történelmi utazás: Ausztria 
és Magyarország, 1526-1918, Katalógus, szerk., FAZEKAS István és UJ-
VÁRY Gábor, Collegium Hungaricum, Bécs, 2001, 55-63. 

258 A „harmadik út" lehetőségének józan értékeléséhez a francia politika gyors 
változásait figyelembe kell venni. Vö. PERJÉS Géza, I. m„ 376-377. 



2.4. FRANZ WAGNER, AZ OSZTRÁK TÖRTÉNETÍRÓ 
(1675-1738) 

2.4.1. Wagner életműve és értelmezése 

Wagner tizenöt éves korában Kremsben lépett be a jezsuita rendbe.259 Ta-
nulmányai elvégzése után iskolákat bíztak rá, majd Lipót és József császár 
életének megírására kérték fel. Lipót császár és a jezsuita rend szoros kap-
csolata miatt ösztönözhették az elöljárói a császár életének megírására, s a 
História Leopoldi minden barokk történetíró számára alapmű lett.260 

Sok pedagógiai, filológiai261 és történelmi munkát is írt.262 A perzsák, a 
görögök, a rómaiak történetével egyaránt foglalkozott, és összefoglalta a 
római császárság történetét először Nagy Károlyig, majd Nagy Károlytól 
VI. Károlyig.263 Olaszból latinra fordította Montecuccoli katonai aforizmáit 
és elmélkedéseit (Graz, 1715).264 Leírta Bécs templomait, vitairatokat fo-
galmazott, közben a bécsi szemináriumot vezette, és kivette a részét a lel-
kipásztori munkából, különösen a betegek gondozásából. 

259 Constant von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich, Bécs, 1885, 51-52. köt., 94-96. 

260 Franz WAGNER, História Leopoldi Magni Caesaris Augusti, Augsburg, I, 
1719, II, 1732. 

261 WAGNER, Universae Phraseologiae germano-latinae Corpus congestum, 
Augsburg, 1718. 

262 Lipót özvegyének az életét is ő írta meg: Uő., Vita Eleonorae Magdalenae Au-
gustissimae Imperatoris Leopoldi I. viduae, Bécs, 1720. 

263 Uő., Introductio in históriám Caesarum a Carolo Magno usque ad Carolum 
VI., Bécs, 1729. 

264 Az OSZK-ban található egyik katalóguscédula szerint is Franz WAGNER a 
fordító: MONTECUCCOLI, Commentarii bellici iuncto Artis bellicae syste-
mate [Trad.: Franz Wagner] Viennae, 1718., jelzete: 403.984 M. - A könyv 
címlapján csak az áll, hogy egy jezsuita fordította. - Montecuccoli a harmadik 
részben („könyvben") ír a magyarországi harcokról (1661-1664). Nagyon 
negatív a véleménye a nádorról és Kemény Jánosról. A magyar jezsuiták 
„kiegészítik" Montecuccoli birodalmi szemléletű véleményét. Egy korábbi, 
kevésbé igényes kiadás katalóguscéduláján nem olvasható Wagner neve. 
MONTECUCCOLI, Commentarii de ratione belli cum Turcis in Ungheria ge-
rendi, 1716, Graz, OSZK-jelzete: 101.098 



Wurzbach lexikonának figyelemreméltó megjegyzése szerint elsősor-
ban a magyarok nem értettek egyet nézeteivel, egyik rendtársa, Katona Ist-
ván mutatott rá a magyar főurak igaztalannak vélt ábrázolására. Katona 
szerint Wagnernek írásaiban sok rágalom található, különösen a Lipót és I. 
József császár életéről szóló műveiben, „amely rágalmakat a maguk helyén 
ízekre szedtük".265 Kaprinai szerint „Wagnert a magyar írók közé lehet so-
rolni", mert Nagyszombatban retorikát tanított, és több műve kapcsolatban 
van a magyar történelemmel. Kaprinai Wagner stílusát nagyon dicséri, Li-
viust utánozza, de írásainak tartalmáról egy szót sem szól.266 

Wagner az 1655. év eseményeivel kezdi a História Leopoldi című an-
nalesét, amikor az ifjú Lipót Ausztria, Csehország és Magyarország királya 
lett. A gyermekkori nevelés leírása után felteszi az egyik leglényegesebb 
kérdést: vajon Lipót császár a jezsuita harmadrend tagja volt-e? Lényegé-
ben igennel válaszol, ha belépő nyilatkozattal jogilag nem is tudja bizonyí-
tani, Wagner szerint azonban minden jezsuita rendtársa ezt tartotta róla, és 
tettei bizonyítják kötődését. Talán ezért érzi kötelességének a jezsuita elöl-
járóság, hogy megírassa Lipót császár históriáját, és nem elégszik meg a 
Montecuccolihoz és az udvarhoz közel álló Galeazzo Gualdo Prioratro 
grófnak 1670-ben, Bécsben megjelent História di Leopoldo Cesare, illetve 
a folytatása, a Continuatione (1676) című könyvével vagy a világi történet-
írás egyéb forrásaival.267 Prioratrónak az 1670-ben megjelent műve máso-
dik kötetében fellelhető Zrínyi Péter és Nádasdy Ferenc képmása, de még 
semmi elítélőt nem ír róluk az udvari historikus. 

Lipót jezsuita voltáról protestáns forrásokból szintén értesülhetünk, ért-
hetően ellentétes megítéléssel.268 

265 KATONA István, História critica regum Hungáriáé, XXXIX., Buda, 1809, 
1014-1015. 

266 KAPRINAI , Catalogus scriptorum... BEKK Kapr ina i -gyűj temény, B, 
LXXXVIII, 134. „Franciscus Wagner inter Hungáriáé scriptores referendum 
est, nam Tyrnaviae Rhetoricam professus edidit dissertationem Philologicam 
de vera eruditione, opusculum perceiebre, rursus postea typis recusum. Acce-
dit quod maximam eius históriáé partem res efficiant Hungáriáé." 

267 Prioratro életrajzának fontosabb adatairól: BÉNYINÉ FARKAS Mária, Gale-
azzo Gualdo Prioratro két Zrínyi-életrajza = Zrínyi-dolgozatok V., id. kiad., 
25-65. Prioratro műveiről: KÖPECZI Béla, „Magyarország a kereszténység 
ellensége", A Thököly-felkelés az európai közvéleményben, Bp., 1976, 
219-222. - BENE Sándor, „O Császári Felségének kedve telik benne..." (Egy 
birodalmi história és társszerzői), Filológiai Közlöny XXXIX (1993), 49-56. 



Wagner másik alapvető írói célja Lipótnak olyan diadalmas római csá-
szárként való bemutatása, aki folytatja az ősi római uralkodók és Nagy Ká-
roly művét, ezért olyan fontos az 1658. év nagy eseménye: Lipót császárrá 
választása és megkoronázása. Frankfurtban 1658-ban külön könyvet is ki-
adtak erről, Wagner bizonyára forrásként használta Pastorius művét.269 A csá-
szárrá választás leírása után Wagner a Rajnai Szövetség megalakulásáról 
írt, amelyet francia hatásra hoztak létre.270 XIV. Lajos a Rajnai Szövetség 
segítségével akarta megakadályozni az ifjú Lipótnak császárrá választását, 
és a svéd nagyhatalmi törekvéseket is igyekezett a birodalma javára kihasz-
nálni. Érthető módon Lipót egész uralkodásának a francia terjeszkedési po-
litika ellensúlyozása lesz az elsődleges célja.271 Wagner történetíróként se-
gíti ezt a küzdelmet. 

Az evangélikus vallású híres filozófus, Leibniz is „egyszerre lépett fel a 
franciák és a törökök ellen. Politikai iratai mindkét ellenséget bírálták."272 

Bizonyára hatott Wagnerre, bár Leibniz egyszer még a jezsuitákat is vádol-
ta, hogy XIV. Lajos kezére akarják játszani a császári trónt, másik írásában 
viszont megvédte őket. Köpeczi Béla tanulmányában a német filozófusnak 
az 1683-ban írt Zrínyi Miklós-értékelését is összefoglalta. Leibniz nem hi-
szi, hogy Zrínyi a törökkel paktált volna, ezt ugyan Wagner sem állítja, 
csak a francia kapcsolatait tartja gyanúsnak. A filozófus szerint két oka 

268 A németalföldi J. P. Cerdan a jezsuitákat is okolja a vasvári békéért, akik közé 
Lipót is tartozott. A jezsuiták szerinte azért akarták a vasvári békét, hogy a 
protestáns pártot szétrombolják. KÖPECZI, I. m„ 129. 

269 Johann August PASTORIUS, Laurus Actorum public. Europae annis 1657 et 
1658 emissorum, Electionem Leopoldi I. praecipue spectantium, Frankfurt, 
1658. 

270 „Rhenum deinde foedus procurantibus Gallis conciliatum est." WAGNER, I. 
m., 47. 

271 Erich Zöllner sokszor kiadott könyvének a harmincéves háború utáni korszakot 
tárgyaló VII. fejezete ezt az alcímet kapta: Wiederaufbau und Zweifronten-
kampf gegen Türken und Franzosen - „Újjáépítés és kétfrontos harc a törökök 
és a franciák ellen". ZÖLLNER, Geschichte Österreichs, Wien, 1990, 8. kiad., 
246. - 1683-ig kétségkívül a francia hatás ellensúlyozása állt a központban, 
Bécs ostroma lett az előre nem látható döntő fordulat. Vö. GONDA Imre - NIE-
DERHAUSER Emil, A Habsburgok, Egy európai jelenség, Bp., 1977. A Lipót 
uralkodásáról szóló két fejezet címei: „Török és francia között"; „A spanyol 
örökségért". 

272 KÖPECZI Béla, Leibniz és a Thököly-felkelés, Magyar Filozófia Szemle, 2002, 
3. szám, 219-220. 



volt a magyar főurak elégedetlenségének: a vasvári béke és a császár Fran-
ciaországgal szembeni érdekeinek figyelembe nem vétele. Leibniz a Wes-
selényi-féle összeesküvést komolytalannak tartotta, mert nem várhatott 
senkitől segítséget. XIV. Lajost a Thököly-felkelés támogatásával, keresz-
tényellenességgel vádolta. Voltaire erre a leibnizi véleményre is válaszolt 
szatirikus regényével (1759), és Candide nem véletlenül Törökországban 
találta meg a bölcsességet, a csúffá vált Kunigundát pedig II. Rákóczi Fe-
renc rodostói udvarában. 

Nana Eisenberg tanulmányában értékelte azokat a Lipót császárról szó-
ló életrajzokat, amelyeket 1670 és 1731 között írtak. Azért 1731-gyei zárja 
le ezt a korszakot, mert ekkor jelent meg Franz Wagner Lipót-életrajzának 
második és egyben befejező kötete. Wagner volt az utolsó, aki még kor-
társként írt a császárról, a Lipót császárt bemutató könyveket alig kutatták, 
még Wagner műve is nélkülözi a komolyabb feldolgozást.27-1 

Erre Eisenberg sem vállalkozott, mert - bár a többi történetíróról elég-
gé részletesen írt - , Wagnert csak néhány sorban értékeli. Érdekes feladat 
lenne a magyar kutatás számára is a Lipót életéről szóló művek magyaror-
szági vonatkozásait feltárni, kiemelve, hogyan ítélik meg a szerzők a ma-
gyar politikát és jelentős alakjait. Lipót valláspolitikáját elemezve Eisenberg 
röviden kitért a Wesselényi-mozgalom értékelésére. A „hivatalos és félhi-
vatalos", vagyis lényegében a katolikus történetírás szerint feltétlenül meg 
kellett büntetni a magyar urak lázadását. Rinck azonban hibáztatta a bécsi 
udvar vallási intoleranciáját, amely hozzájárult a Wesselényi-összeeskü-
véshez.274 A bécsi politikai propaganda koncepcionális jellegére Benczédi 
László, Bene Sándor és R. Várkonyi Ágnes mutatott rá.275 

A tanulmány - a bibliográfusokat csoportosítva - Wagnert a császári 
udvar hivatalos historikusának tartja, nézetei Prioratróhoz állnak a legköze-
lebb. Az is jellemző, hogy a megtisztelő „nagy" jelzőt csak Rinck és Wag-
ner adományozta a császárnak, így jelezve, hogy Lipótot Nagy Károly 
utódjának tartják, amely szerepre XIV. Lajos pályázott. Rinck és Wagner 

273 Wagner a nyomtatott olasz, spanyol, angol, német, latin források többségét bi-
zonyára ismerte és felhasználta, Nana Eisenberg azt is feltételezi, hogy Wag-
ner ismerte Comazzi kéziratban maradt műveit, bár a jezsuita történész sehol 
sem jelölte meg forrásait. Nana EISENBERG, I. m., 372. - Comazzi sajátosan 
császárpárti Tacitus-kommentárjáról Borzsák István írt tanulmányt. BOR-
ZSÁK I., Gion Battista Comazzi Annales-kommentárja, Adalékok a Tacitus 
recepció történetéhez = Uő., Dragma, Válogatott tanulmányok, II, Bp., 1996, 
382-397. 



úgy muta t ja be Lipót császárt, mint aki a két nagyhatalom, az oszmán és a 
f rancia között kiutat talált, sőt növelte birodalmát. Egyikő jük sem beszél 
azonban e korról mint Lipót koráról, mert a jámbor , kissé határozatlan csá-
szár technika- és zeneszere tő személy isége nem hatotta át úgy Európát , 
mint XIV. Lajos kultúrát támogató, hatalomra törő, energikus alakja. 

2.4.2. Erdély romlása és Wagner Zrínyi-értékelése 

A közép-európai térségben a vesztfáliai béke utáni korszak legje lentősebb 
vál tozásának a történetírók többsége, így a jezsuita szerzők is Lengyelor-
szág meggyengülésé t és Erdély bukását tartják. Erdély a protestáns német 
fe jedelemségekkel , a svéd és az angol, valamint a katolikus Velencei Köz-
társasággal és a f rancia királysággal is j ó kapcsolatokat ápolt. Erdély státu-

274 Nana EISENBERG, Studien zur Historiographie über Kaiser Leopold /., Mit-
teilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, 1937, LI. 
köt., 360-413. A szerző a következő művekről ír időrendi sorrendben: 
1670/74: Galeazzo Gualdo PRIORATO, História di Leopoldo Cesare, Wien. -
1689 és 1697: Giovanni Baptista COMAZZI, Istoria de Leopoldo I. Imperado-
re, Wien. - 1696: D. M.G.P., Vida di Leopoldo, Mailand. - 1705: Innozenz 
ENGELSPERGER, Glorwürdigster Ehrenlauf Dero Majestat Leopold I. bei 
Dero Exequien in dem Stift St. Emerami, Regensburg. - 1706: (ANONYM), 
The Life of Leopold, late Emperor' of Germany, London. - 1707: J. B. MENC-
KE, Leben und Taten des Römischen Kaisers Leopold /., Leipzig. - 1708: G. 
E. RINCK, Leopold des Grossen, wunderwürdige Leben und Taten, Leipzig. 
(2. kiadás: 1713, Köln.) - 1710: C. G. M. REINA, Vita et imperio di Leopoldo 
L, Mailand. - 1711: Joh. Mich. Fux v. HERNAU, Leopold des Grossen und 
Joseph des glücklichen Leben und Taten, Frankfurt. - 1719-1731: P. Franz 
WAGNER, História Leopoldi Magni Caesaris Augusti, Augsburg. - Egy 
újabb összefoglalás: Anna CORETH, Österreichische Geschichtsschreibung 
in der Barockzeit 1620-1740, Wien, 1950. 

275 BENCZEDI László, Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század 
végi Magyarországon ( 1664-1685) = Értekezések a történeti tudományok kö-
réből, Bp., 1980, 940. Új sorozat, 91. - Siralmas jajt érdemlő játék, Magyar 
nyelvű tudósítás a Wesselényi mozgalomról, közzéteszi és a bevezetést írta 
BAJÁKI Rita, a kísérő tanulmányt BENE Sándor, szerk., HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, 1997. - R. VÁRKONYI Ágnes, A Wesselényi szervezkeáés történe-
téhez 1664-1671 = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, szerk., FODOR 
Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH ISTVÁN György, Bp., 2002,423-459. 



sának megváltozása és az Oszmán Birodalom részévé válása nemcsak 
Habsburg-magyar érdekeket sértett volna. 

Wagner megemlíti, hogy I. Rákóczi Györgyöt a Porta eltiltotta a svéd 
szövetségtől és fiát, az ifjú fejedelmet a császári követek próbálták lebe-
szélni a háborúba indulásról. Wagner szerint a fejedelem Barcsai rossz ta-
nácsaira hallgatott, aki titokban a fejedelemségre tört. II. Rákóczi Györgyöt 
a lengyel királyság megszerzésének vágya vakította el. A lengyelek III. 
Ferdinánd császárhoz fordultak segítségül, aki a kalocsai érseket küldte, 
hogy lebeszélje a fejedelmet a hadviselésről. 

A kozák, a svéd és az erdélyi támadás miatt összeomló Lengyelország 
egyetlen reménye a császári segítség lehetett. Wagner közli a lengyel ki-
rály követének, Lessiniusnak Lipót előtti beszédét, melynek leglényege-
sebb mondata így hangzik: „Bajainkra egyetlen enyhítő szert éreztünk eddig, 
hogy Ausztriával közös határunk van".276 A Habsburg-diplomácia hatására 
a dánok és a brandenburgi seregek is felléptek a svédek ellen, majd az oszt-
rák hadak megjelenése békekötésre kényszerítette a fejedelmet. Rákóczit 
csak a menekülés mentette meg, Kemény János viszont harmincezres sere-
gével tatárok fogságába esett. Wagner kissé gúnyosan jegyzi meg, hogy az, 
aki a királyságra pályázott, most alig tudta megmenteni életét.277 

Wagner a császárválasztás leírása után az erdélyi eseményekre tért visz-
sza. Újra összefoglalta az előzményeket: a szultán parancsa nyomán Rá-
kóczi lemondott, Rhédei Ferenc lett a fejedelem, de a török Jenő várát kö-
vetelte tőle, ezért ő is lemondott. Rákóczi György lett újra a fejedelem, aki 
hiába próbálta kiengesztelni a Portát, sőt követeit elfogták és lefejezték. A 
segítséget kérő fejedelemnek a bécsi udvar válasza egyértelmű volt: „Nem 
reménykedhetnek segítségben."278 

Wagner fordította Montecuccoli könyveit latinra, valószínűleg az ő ha-
tására nem tartotta jónak Zrínyi hadvezéri elképzeléseit. A téli hadjáratot 
csak Zrínyinek „dicsőségre vágyó lelke" tartotta jó tervnek. A kis győzel-
mek pusztán arra szolgáltak, hogy Zrínyi külföldön nagy hírnévre tegyen 
szert, a töröknek azonban keveset ártott, a császárnak pedig semmi haszna 

276 „In malis nostris unum hoc levamentum sensimus hactenus, quod Austriam 
Confinem haberemus." Franz WAGNER, I. m., I., 15. 

277 „Et ille, qui nihil iam fatis tutum sibi rebatur, magnae fortunae loco habebat, si 
acinaci caput subtraheret, quod paucis ante diebus Coronae insertum ibat." 
WAGNER, I. m., I., 19. 

278 „Ne quid opis expectarent." WAGNER, I. m., I., 77. 



nem volt belőle.279 Kanizsa ostroma nagyon drága és eredménytelen volt, 
Zrínyiűjvárt pedig rosszul és alkalmatlan helyen építették fel, a vizesárok 
és az egymást védő falak is hiányoztak. Nem lehetett belőle kitörni, a he-
gyekből az ellenség jól szemmel tarthatta, a katonák viccelődve juhakolnak 
nevezték, Montecuccoli mégis védte a várat, hogy a francia és a birodalmi 
csapatok megérkezzenek. Wagner tudomása szerint meg akarták támadni a 
török tábort, de elárulták a tervet. Montecuccoli elviselte Zrínyi rágal-
mait.280 A szentgotthárdi haditanácsban Montecuccoli így szólt: „Innen él-
ve csak győztesen akarok elmenni."281 

Zrínyiről dicsérő szavakat Wagner könyvében csak a halálának leírása 
után olvashatunk, de ekkor is megemlíti a gyanús francia kapcsolatait. A 
vadászaton is részt vett egy francia ifjú („ephebus natione Gallus"). Rossz 
néven veszi tőle, hogy miután Montecuccoli átvette a fővezérséget, Zrínyi 
elhagyta a hadsereget. Megemlíti, hogy vannak egyesek, akik a bán halálát 
gyanúsnak találják, gyilkosságnak tartják.282 

Wagner a magyar főurak számára elfogadhatatlan vasvári békét hosz-
szan magyarázza, a legelső oknak a sereg sokféleségét, irányíthatatlanságát 
hozza fel, mert a birodalmi és a francia csapatok elkülönültek, csak Monte-
cuccoli bölcsessége tartotta őket egybe. A francia sereg nagyon gyanús 
volt, különösen azért, mert Moráviában és Sziléziában akart téli szállást 
kérni, és ez felvetette a gyanút, hogy XIV. Lajos a franciák felé forduló Já-
nos Kázmér lengyel királyt akarja még jobban megnyerni.28-1 Coligny pedig 

279 „Quae Zrinio immensam apud exteros famam, Turcis parum damni, Caesari 
emolumentum nihil attulit." WAGNER, I. m„ 1, 142-144. 

280 Bene Sándor ismertet egy Lipót császár mécsese című röpiratot, amelyet való-
színűleg Montecuccoli megbízására írt Prioratro. A mű alcíme: „Zrínyi gróf 
beszélgetése Lipót császár mécsesével." Ez a dialógusformában írt szöveg a 
vasvári béke előtt keletkezett, Zrínyi haditetteit, szakértelmét kicsinyli, uralko-
dói ambícióval vádolja. A Lucerna azonban burkoltan bírálja Porcia herceget 
és a bécsi udvar hivatalnokainak tehetetlenségét is. BENE Sándor, Lipót csá-
szár mécsese = „Mint sok fát gyümölccsel...", Tanulmányok Kovács Sándor 
Iván tiszteletére, Bp., 1997,43-53. 

281 „Ego quidem, aiebat, qui vivus ex hoc loco abeam nisi victor, non video." 
WAGNER, /. m., I, 165. 

282 WAGNER, I. m., I, 177-178. 
283 Franz WAGNER, I. m., I, 172. - Ez a félelem nem volt alaptalan. „A magyar 

elégületlenek nem csalódtak, midőn azt hivék, hogy XIV. Lajos a lengyel trón-
ra francia herczeget akar ültetni: mig Ausztria ellenzé azt." PAULER Gyula, 
Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664-1671, I, Bp., 1876, 
72. 



fe l tűnően jó kapcsolatot ápolt Zrínyi Péterrel, aki ekkor kezdte a lázadás 
szálait szőni. Wagne r a f rancia , a lengyel és a magyar szövetségtől féltette 
a Habsburg uralkodóházat . 

W a g n e r nem mindig követi Prioratrót, mert például 1665-re teszi a bán 
halálát, míg az olasz szerző ismeri a pontos dátumot, sőt Zrínyi és gyer-
mekei születési adatait is megadja . Mindket tőjük a bécsi udvar és Monte-
cuccol i ha tása alatt áll; Pr iora t ro a nagyobb j e l en tőségű tör ténet í ró . Az 
osztrák történetírás lényegében ma is Prioratro és Wagner fe l fogásá t képvi-
seli.284 

284 A neves osztrák történetíró, Gottfried Mraz egyik művében a vasvári „keserű" 
békének a következő' okait sorolja fel: a birodalmi csapatok segítségének bi-
zonytalansága, a franciákban nem lehetett bízni, mert a magyar elégedetlenek-
kel szoros kapcsolatot ápoltak, a protestánsok nem csatlakoztak a törökellenes 
csapatokhoz, a szentgotthárdi csatában szinte egy magyar sem vett részt, gróf 
Zrínyi Miklós is távol maradt. A Franciaországgal való háború állandó ve-
szélyt jelentett, végül a spanyol trónörökösödési kérdés napirenden volt. Ezek-
hez az okokhoz képest kis súlya van annak, hogy a szövetségesek és a magya-
rok nehezményezték, hogy a béke nélkülük köttetett meg. Gottfried Mraz sze-
rint Zrínyi Miklós halálával az összeesküvés „kristályosodási pontja" halt meg 
(„Kristallisationsfaktor"), aki szoros kapcsolatot tartott XIV. Lajossal. -
Gottfried MRAZ, Prinz Eugen, Ein Leben in Bildern und Dokumenten, Süd-
deutscher Verlag, München, 1985, 20. - Martina Hengl kissé megértőbb 
véleménye szerint is a Franciaországgal való háború veszélye miatt kötött I. 
Lipót békét. A magyar főurak árulásnak tekintették a békeszerződést, és fran-
cia, valamint török segítséggel egy nemesi államot akartak megvalósítani. -
Martina HENGL, Renaissance und Gegenreformation, Geschichte Österre-
ichs, III, Richler Verlag, Bécs, 2003, 174. - Thomas Chorherr Montecuccolit 
okos és jól szervező hadvezérnek tartja, aki „az osztrák hadsereg atyja lett". -
Thomas CHORHERR, Eine kurze Geschichte Österreichs, Ueberreuter, Bécs, 
2003, 72. 



2.5. KORNÉLI JÁNOS (1686-1748) 

2.5. J. Kornéli kapcsolata a jezsuita történészekkel 

Kornéli elismert tudós volt a rendben, ezt bizonyítja, hogy már 1734-ben 
kancellár lett Nagyszombatban, és itt három évig működött.285 Kolozsvárott 
is tanított, de legtovább, majdnem tizenegy évet Kassán élt, ahol több évig 
volt kancellár és a nyomda prefektusa. Váratlanul halt meg ,egy baleset-
ben.286 

Kassán jó kapcsolatba került Timon Sámuellel, akivel Kornéli levele-
zett.287 Timonnak az Annales regni Hungáriáé kéziratához csatolva is fenn-
maradt Kornélihoz, az akkor nagyszombati kancellárhoz írt autográf leve-
le.288 Egy dicsőítő beszéd Timon érdemeire első tanúként Hevenesi Gábort, 
„a provincia díszét", majd másodikként Kornéli Jánost jelölte meg.289 Az 
írásképből és a tartalomból eléggé egyértelmű, hogy a panegyricust Kapri-
nai István írta. A Kassán élt vagy a kassai nyomdában kiadott könyvek 
szerzőit Kaprinai István révén ismerhetjük meg talán legjobban, aki sokat 
foglalkozott Kassa történetével, és meg akarta írni az ott valamikor is mű-
ködőjezsuiták életét és műveik jegyzékét. 

Kornéli a Fragmenta Ungaricae Históriáéban („Töredékek Magyaror-
szág történelméből") idézte Kazy Ferencnek a nagyszombati egyetemtörté-
netében található Lippay-életrajzot, és másutt is utalt rá. Kazy Ferenc His-
tóriába. pedig felhasználta Kornéli Fragmentait. Kazy Ferenctől fennmaradt 
Kornélihoz írott levele, amelyben könyveket kért tőle.290 Kissé hűvösnek 
tűnik a levél megszólítása és stílusa, mintha nem lettek volna baráti vi-
szonyban.291 

285 PAULER Tivadar, A budapesti magyar királyi tudomány-egyetem története, 
Bp., 1880. 

286 PAVERCSIK Ilona, A kassai könyvek útja a nyomdától az olvasóig, Bp., 1992, 
18. Az OSZK Füzetei 2.; KAPRINAI, Catalogus scriptorum... BEKK, Kapri-
nai-gyűjtemény, B, LXXXVIII, 17-21. 

287 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXXIII, 21. és 30. tétel. 
288 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXVII, 4. tétel, 1735. június 9. 
289 BEKK, G 114. Panegyrica in laudem P. Samuelis Timon 
290 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXXV, 23. tétel 161-162. 1742-ből szár-

mazik a levél. 



2.5.2. Kornéli és Kaprinai, illetve az újabb biográfiák 

Kaprinai István Catalogus scriptorum című kézirata elég sokféle anyagot 
tartalmaz: nem egységes, nem nyomdára kész kézirat. Lehetséges, hogy 
Kaprinai azért nem tudta befejezni, mert áthelyezték Nagyszombatba. Va-
lószínűleg ez a leghitelesebb forrás, amely a jezsuita kassai kollégiummal 
kapcsolatban álló írók életrajzát, műveit tartalmazza, köztük a sajátját.292 A 
colligatum elején nincs feltüntetve a szerzője, az utolsó rész azonban, a 
„Cathalogus librorum ad res Hungaricas pertinentium" („Magyarországról 
szóló könyvek jegyzéke") már megnevezi a szerzőt: „conscriptus a patre 
Stephano Kaprinai" („Kaprinai István írta"). A hagyomány alapján - töb-
bek közt - Hölvényi György és Pavercsik Ilona az egészet Kaprinai művé-
nek tartja, könnyű felismerni ugyanis, hogy a kézirat egy kéztől szárma-
zik.29'1 A szerző a keresztnevek alapján halad alfabetikus sorrendben, de 
egyáltalán nem következetes a sorrend, többször újrakezdte, a lapszámozás 
ezért következetlen. Az „Adversa de scriptoribus Hungaricis" című rész-
ben nemcsak jezsuita írókról van szó. 

Kaprinai részletesen leírta Kornéli váratlan halálát, a balesetet bizonyá-
ra sokféleképpen magyarázták, ezt akarta tisztázni az utókor számára. Kor-

291 „Reverende in Christo Pater" (Krisztusban tisztelendő Atyám) - A baráti vi-
szonyban levő jezsuiták nem így szólították meg egymást. 

292 KAPRINAI István, Catalogus scriptorum in collegio Cassoviensi Societatis 
Jesu. Ab anno 1724. BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B, LXXXVIII. 

293 A colligatum végén, a „Catalogus librorum" címe után ez áll: „Viennae Austriae 
1764." Hölvényi a keletkezési időpontról szólva ezt a bejegyzést nem vette fi-
gyelembe: „Többször idézett önéletrajzában, melyet a jezsuita tudóslexikon-
hoz állított össze, bibliográfiai adatai közt az utolsó dátum: 1761. Tehát ebben 
az időben írta életrajzát." HÖLVÉNYI György, A magyar jezsuita történetírók 

. és a jezsuita rend, MKSZ, 1974, 3-4. sz., 239-240. 
Pavercsik Ilona félreérthette az egyik latin kifejezést, ezért vélekedik így: 

„Kaprinai István írta meg a Kassán 1724-től elhunyt rendtagok életrajzát és 
munkásságát, ugyanezt tette Schmitth Miklós Nagyszombattal kapcsolatosan 
1761-ben." A „vita functi sunt" jelentése azonban: Kassán „éltek", nem pedig 
„meghaltak"; például Kéri Bálint sokáig Kassán élt, de nem ott halt meg, rá-
adásul Kaprinai harmadik személyben írt önéletrajzát is megtalálhatjuk a kéz-
iratban. - A Nagyszombatban élők katalógusának szerzői pedig „Carolus Pé-
terffy és Michael Szegedi" és nem Schmitth Miklós. Vö. PAVERCSIK Ilona, 
A kassai könyvek útja a nyomdától az olvasóig, Bp., 1992, 14. Az OSZK Füze-
tei 2. 



néli jelleméről azt tudjuk meg, hogy sokat imádkozott, és nem viselte el a 
tétlenséget. Legfőbb tevékenysége az olvasás, az írás és az imádkozás 
volt.2*4 

A Catalogusban Kornéli első műve a még Nagyszombatban, 1718-ban 
kiadott Panegyrici praelatorum [et magnatum Ungariae] - „Magyarország 
jelentős személyiségeinek magasztalása". A második és harmadik könyve 
is Nagyszombatban jelent meg, amelyekben Széchényi György és Lippay 
György érsekek tevékenységét írta le. Kornéli legnagyobb történeti művé-
nek, a Fragmenta Ungaricae históriáénak vannak megjelent és kézirat-
ban maradt részei.295 Az eléggé elfeledett Kornéli kéziratainak egy részét a 
Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattárának Kaprinai-gyűjteményében 
találhatjuk, amelyben részletes jegyzetek vannak többek között az 1737— 
1742. évekről. Kornéli valószínűleg meg akarta írni saját korának a króni-
káját is. Értékes, feltáratlan forrásanyagnak véljük a Thököly-mozgalmak-
rói és a Rákóczi-szabadságharcról szóló kéziratait.296 

Stoeger biográfiája Lippay érsekről szóló könyvét említi, amelyet ké-
sőbb egybekötve adtak ki Széchényi érsekségének méltatásával - ezért ke-
rülhette el a figyelmét.297 Stoegertől is megtudhatjuk, hogy Kornélinek sok 
műve kéziratban maradt.298 Horányi írói lexikonában Kornéli érdemét ab-
ban látja, hogy sok mindent leírt, amiről máshol nem olvashatunk. Bár nem 
válogatta meg az eseményeket, vagyis a szerkesztése jobb lehetne, de egy-
általán csoda, hogy a háború és polgári viszályok közepette fennmaradt a 

294 „Otii acerrimus osor erat: summa semper et unica ejus occupatio: legere, scri-
bere, ac orare." KAPRINAI, /. m., 17. 

295 Kornéli kéziratban maradt művei: „9. Fragmenta: 1678 - et sequentes, prose-
cutionem belli civilis auspiciis Emerici Tököli et alteras res gestas complexa. 
Cassoviae 1743. [...] 11. Reliquia praeterea a morte adversaria copiosa ad pro-
sequenda Históriáé Hungaricae fragmenta." KAPRINAI, Catalogus scripto-
rum, 17-21. BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B, LXXXVIII. 

296 KORNÉLI néhány kéziratának lelőhelye: BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, 
XXXXIII, 77., 83. tétel, illetve XXXXV, 1., 12. tétel. A Fragmenta (1667. év) 
kéziratos része: BEKK, G 114 / II. 

297 KORNÉLI, Quinque lustra Georgii Lippai de Zombor Archiepiscopi Strigoni-
ensis („Zombori Lippay György huszonötéves esztergomi érseksége"), Nagy-
szombat, 1722. 

298 STOEGER Joannis, Scriptores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu, Bécs -
Regensburg, 1856, 193-194. Stoeger felhasználta a Bécsben található forráso-
kat, illetve Katona István és Paintner Mihály írásait. 



Fragmenta Ungaricae históriáé.2" Szinnyei csak pár sort szentelt a latino-
san Cornelinek írt történésznek és teológusnak. Az Új magyar irodalmi le-
xikon már több művéről tud.300 

2.5.3. Kornéli felhasznált forrásainak kérdése 

A magyar jezsuiták ismerték a bécsi udvarhoz közel álló történészek érté-
keléseit is. Timon Annalese végén jegyzeteket találhatunk Prioratro műveiből. 
Kornéli többször idézi Franz Wagnert, akivel sok mindenben nem értett 
egyet, bár Kornéli ritkán jelöli meg forrásait, azonban kétségkívül felhasz-
nálja Wagner írásait, biztosan ismeri Prioratrót és Montecuccolit, de Heve-
nesi, Timon és más jezsuita történészek által gyűjtött források ugyancsak 
rendelkezésére álltak. Zrínyi Miklós tetteiről Timon Sámuel által lemásolt 
vagy akár általa írt tizenhárom lapnyi összefoglalás található a Kaprinai-
gyűjteményben: Expeditio Nicolai Zrini, contra Turcas. E kéziratnak a lé-
tezéséről tudomásunk szerint a szakirodalomban még nem olvashatunk.301 

Az Expeditio Nicolai Zrinyi, contra Turcas a Kaprinai-gyűjteményben 
fennmaradt értékes compendium, amely Zrínyi tetteit tárgyalja néhány ol-
dalon, majd áttér a szentgotthárdi ütközethez vezető eseményekre anélkül, 
hogy Montecuccolit dicsőítené. Még az sem zárható ki, hogy Timon a szer-
zője, aki a jezsuita történetírásban a Zrínyi-eszményítés elindítója lehetett. 

G. Etényi Nóra felkutatta és csoportosította az Érsekújvár ostromával 
kapcsolatos forrásokat.302 Újságok, metszetekkel illusztrált röplapok, nyom-
tatott hírlevek és periodikák, egyszeri kiadványok sokaságát vette számba. 
Kornéli valószínűleg mindezen forrásfajtákat felhasználta. G. Etényi a pe-

299 Horányi Korné/yz (Johannes) névalakot használ, ezért nehéz fellelni a lexikoná-
ban. HORÁNYI,/ . m., 11,439. 

300 Panegyrici praelatorum et magnatum Ungariae, („Magyarország jelentős sze-
mélyiségeinek magasztalása", Nagyszombat, 1718), Fragmenta Ungaricae 
históriáé, 1663-1678, („Töredékek Magyarország történetéből", 1663-1678, 
Kassa, 1738-43), és az Opusculum polemicum adversus [...] indijferentismum, 
(„Vitairat a különbségek eltagadása ellen", Kassa, 1735), az utóbbi már vita-
irat a felvilágosodás képviselőivel szemben. Új magyar irodalmi lexikon, II, 
szerk, PÉTER László, Bp., 1994, 1098, SZELESTEI NAGY László szócikke. 
- A latin címek fordításai tőlem valók. Kaprinai szerint a Fragmenta első kö-
tete 1739-ben jelent meg. 

301 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXXI, 20. tétel. Expeditio Nicolai Zrinyi, 
contra Turcas describitur, p. 80-93. A címe nem szerencsés, mert nemcsak a 
törökellenes harcokról van szó benne. 



riodikák közül a Diarium Europaeumot tartja a legjelentősebbnek, „mely a 
világ minden tájáról összegyűjtve az információkat és eredeti dokumentu-
mokat, a legtöbb hiteles anyagot tartalmazza. E 38 kötetes, könyvnyi alma-
nach 1658-tól jelent meg Frankfurtban a 'történelmet szerető olvasók' szá-
mára. A Diarium egy-egy kötete 600 lapnyi terjedelmű. Az 1663. év őszi 
félévéről megjelent almanach mintegy 150 lapon foglalkozott Érsekújvár 
ostromával, de nemcsak napról napra tudósított az eseményekről, hanem 
több katonai jelentést is közzétett, például a párkányi csatáról három beszá-
molót is közölt."101 

A kutató a bécsi Kriegsarchivban megtalálta az Újvári Didriumot, 
amelynek szerzője Johannes Pfleger jezsuita szerzetes.1041662-1664 között 
Pfleger a német katonák tábori lelkésze volt, és Ersekújvárott tartózkodott 
az ostrom idején. G. Etényi az Újvári Diarium és Esterházy Pál Mars Hun-
garicusa között olyan sok hasonlóságot talált, hogy feltételezi: Esterházy 
ismerte Pfleger művét. Ez annál valószínűbb, mert az Esterházy család 
igen jó viszonyban volt a jezsuitákkal. A kéziratos naplót bizonyos változ-
tatással négyszer is kiadták német nyelven.305 Pfleger nemcsak Esterházy-
nak, hanem Kornélinak és más jezsuita szerzőknek ugyancsak alapvető 
forrása lehetett. Valószínűleg német nemzetisége és Forgách Ádámmal 
kapcsolatos fenntartásai miatt nem utalnak rá név szerint a magyar jezsui-
ták. 

A magyar jezsuita historikusok számára a tábori lelkészek és a rendi, 
világi történetírók írásai mellett lehetséges forrásul szolgáltak a külföldön 
vásárolt kéziratok is, erre jó példa lehet az Egyetemi Könyvtár Kézirattárá-

302 G. ETÉNYI Nóra, A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekúj-
vár 1663-as ostromának tükrében, Aetas, 1995, 1-2, 95-138 

303 Uo., 123. Diarium Europeum oder Kurze Beschreibung denkvürdigster Sachen 
so sich in Frieden- und Kriegs-Geschäften in Europa von Jahr 1657 bis ins 
Jahr 1679 von Martin Meurer, X, Frankfurt, 1664. 

304 Uo., 119-121. 
305 G. Etényi Nóra nem említi jegyzetében Stoegert, aki ezt írja a jezsuita szer-

zőről: „PFLEGER JOANNES, Germanus, e provincia Austriaca, cujus latine: 
Ovum philosophicum, Viennae 1651. 12. - Designatio, quid quotidie tempore 
obsidionis Neosolii a 13. Aug. 1663. qua in hoc propugnaculum venit, usque 
ad tempus deditionis ejus contigerit." Vö. STOEGER, I. m., Bécs - Regens-
burg, 1856, 264. 



ban levő kötet.306 A kolligátum öt nyelven írott forrásokat tartalmaz az 
166l-l664-ig tartó időszakról, és mindegyik Magyarországgal, illetve Er-
déllyel kapcsolatos. Utolsó possessora egy spanyol úr volt 1725-ös dátum-
mal. Lehetséges, hogy már a XVIII. században a magyar jezsuitáké lett, és 
Kornéli felhasználta ezt a forrásanyagot. 

Kornéli biztosan ismerte a Theatrum Europaeum köteteit, amelynek 
IX. kötetében Martinus Meyer dicsőítette Zrínyit és egy metszetet is közölt 
róla (1672).307 Zrínyi Péter kivégzése után egy évvel kritikai éle is lehetett a 
téli hadjárat dicsőítésének. Pray és a többi jezsuita történész is felhasználta 
a Theatrum Europaeum hatalmas anyagát, forráskritikai kérdés, hogyan 
függ Meyer műve a Diarum Europaeumtól. 

2.5.4. Széchényi György és Lippay György életrajzai (1721, 1722) 

Kornéli politikai felfogását jól tükrözik az esztergomi érsekekről szóló 
művei. 1721-ben adta ki a Széchényi György érsekségét magasztaló köny-
vét, majd egy évvel később a Lippay tetteiről szólót (Decennium Georgii 
Széchényi, 1721; Quinque lustra Georgii Lippai, 1722). Bár többen Cseles 
Mártonnak tulajdonították a Széchényi Györgyről szóló könyv szerzőségét, 

306 BEKK, G. 72. Guerra de Hungria con los Turcos 1661-1664. (Oklevelek, re-
latiók a hadjáratról. Fol 236.) Az első lapon egy spanyol possessori bejegyzést 
találunk. Vő. G. ETÉNYI Nóra, /. m., 143. jegyzet, 135-136. 

307 Martinus MEYER, Theatrum Europaeum, IX, 1660-1666, Frankfurt, 1672. -
Zrínyi Miklós képmása a 966. oldalon található. 

308 Koltai Andrásnak köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy Stoeger 
biográfiájában Cseles Márton művei között is felsorolja ezt a könyvet, ráadá-
sul 1725. évi dátummal, sőt Sommervogel és Szinnyei lexikona is említi Cse-
les művei között. Katona István szerint Kornéli és Cseles egyaránt írt Széché-
nyiről (História pragmatica Hungáriáé, II, Buda, 1784, 774, 813.). A két opus 
nem lehet ugyanaz, Cselesnek esetleg feljegyzései lehettek Széchényi érsekről, 
vagy, mivel Cseles sokáig a pozsonyi kollégium rektora és az érsek gyóntatója 
volt, Koltai szerint tévedésből tulajdonították neki a szerzőséget. Horányi is-
meri a problémát, és a kibővített írói lexikonában Cseles Mártonnal kapcsolat-
ban azt írja, hogy több érv szól Kornéli szerzősége mellett. Vö. HORÁNYI 
Alexius, Nova memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, 
I, Pest, 1792. (Csak az első kötet jelent meg.) - Paintner a Pannonhalmi 
Főkönyvtárnak ajándékozott kötetébe ezt írta be saját kezűleg: „Auetore Jo-
hanne Kornéli. Ab A. C. 1685-95. Conjuncta hocce Tomulo: Quinque Lustra 
Georgii Lippai de Zombor. Archieppi m Strigon. ab. an. 1642-65." 



Horányi is Kornélit vallja szerzőjének, Paintner pedig a saját példányába 
beírta Kornéli nevét.308 

Széchényi egyházszemlélete Lippayéhoz állt nagyon közel, Lippay 
ezért ajánlotta őt győri püspöknek. Kornéli valószínűleg Kéry Jánossal 
szemben nem eszményítette Szelepcsényit. Szelepcsényi ugyanis sokszor 
nem értett egyet Széchényivel, aki győri püspökként egyik levelében a vas-
vári békét „nyomorult békességnek" nevezte. Széchényi jó kapcsolatot 
ápolt Zrínyi Miklóssal és testvérével. Zrínyi Pétert és I. Rákóczi Ferencet 
még Montecuccoli előtt is próbálta védeni, annak ellenére, hogy az olasz 
hadvezérrel korábban sok konfliktusa volt.309 Kalocsai érsekként a békés, 
vér nélküli megoldás mellett érvelt az ország legmagasabb méltóságainak 
perében, de nem hallgattak rá. Bártfai Szabó László szerint Szelepcsényi 
vádolta az udvar előtt a győri püspököt a Zrínyi Péterrel és Nádasdy Fe-
renccel való barátsága miatt, és még az összesküvésbe is bele akarta kever-
ni.310 O érte el, hogy Széchényi felfelé bukjon, és győri püspökből kalocsai 
érsek legyen.3" Széchényi a német katonaság Magyarországra telepítése, il-
letve annak eltartására kirótt adók miatt még Apafi Mihály fejedelemhez is 
segítségért fordult, és már 1671-ben kérte a királytól az adóztatás felfüg-
gesztését.312 

Kornéli Széchényi Györgyöt a haza atyjának („páter patriae"), illetve a 
haza oszlopának („Hungáriáé Columna") nevezte.313 Esterházy Páltól vette 
át ezt a megtisztelő kifejezést, aki a főpapok közül Pázmány Pétert, Lippay 
Györgyöt és Széchényi György esztergomi érsekeket tartotta a haza oszlo-
painak, és ezt rávésette egy közös sírfeliratra.314 Esterházy leírásából is tud-
juk, hogy Széchényi győri püspökként komolyan foglalkozott a haza vé-
delmével.315 Kanizsa ostromát ezer fegyveresével segítette, és maga is részt 
vett a küzdelemben.316 

Széchényi kalocsai és esztergomi érsekként mindent megtett az ország 
felszabadításáért, katonái részt vettek Érsekújvár és Buda felszabadításá-

309 PAULER, I. m., II, 54-55. 
310 BÁRTFAI SZABÓ László, A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család törté-

nete, I, 1252-1732, Bp., 1911, 138. 
311 BÁRTFAI SZABÓ László, I. m., I, 137. 
312 BÁRTFAI SZABÓ László, /. m., I, 143-144. 
313 KORNÉLI János, Decennium Georgii Szécsényi metropolitae Strigoniensis, 

Nagyszombat, 1721, 62. Kornéli a lap alján levő jegyzetében utal Timon meg-
állapítására. 



ban. Kornéli a felszabadító háborúk támogatása mellett a kultúra érdekében 
tett érdemeit emelte ki. Különösen a győri jezsuita kollégium újjáépítését 
tartotta megemlítendőnek, de a többi kollégium alapítását is gondosan fel-
jegyezte. Széchényi érsek szemben állt a katolikus egyháznak sok szenve-
dést hozó Thökölyvel, szelíd jelleméből következően mégis a békére töre-
kedett. Arra vágyott, hogy „Marsot az istenfélő, tudós Pallasszal egyesít-
se", ezért alapított oly sok iskolát. Ez a felfogása Pázmánnyal és Zrínyivel 
rokonítja.317 Valószínűleg Esterházy Pál nádor ajánlhatta őt esztergomi ér-
seknek, mert sok közös élményük volt, és politikai véleményük is közel 
állt egymáshoz. Esterházy Pál Széchényi érseket Lippay és Pázmány mel-
lett a haza atyjának nevezte, Szelepcsényit azonban nem. 

Lippay érseknek két testvére jezsuita lett, Lippay Ferencről tudjuk, 
hogy Kassán is működött. Wesselényi nádor testvére, Wesselényi Pál pe-
dig Kassán a jezsuita rendház házfőnöke volt 1650-ben.,ll< Ezek való-
színűleg lényeges érzelmi momentumok ahhoz, hogy Kornéli megírta Lip-
pay érsek életrajzát, és talán politikai oka van annak, hogy először Széchényi 
érsekét fejezte be, és utána a bécsi udvarnak kevésbé jó emlékű Lippayét. 

A Lippay érsekségét megörökítő kis könyv egyik legfontosabb része az 
erdélyi fejedelmeknek a svédekkel való szövetségéről szóló részlet és a je-
zsuiták kiűzése Erdélyből.319 Lippay hiába kérte I. Rákóczi György fejedel-
met még 1643-ban, hogy ne kössön szövetséget a svéd uralkodóval. Kor-

314 „Tribus magnis Hungáriáé columnis, Petro Pazmano S. R. E. Cardinali, et Ar-
chiepiscopo Strigoniensi: Georgio Lipai etiam Archiepiscopo Strigoniensi: 
Georgio Szécsényi itidem Archiepiscopo Strigoniensi: Patriae Patribus: Quo-
rum veneranda ossa, hac requiescunt in fossa. Posuit hunc lapidem gratitudinis 
ergo Illustris. S. R. I. Princeps Paulus Estoras, regni Hungáriáé Palatínus, anno 
Domini MDCCX." SCHMITTH Miklós, Episcopi Agrienses, III, Nagyszom-
bat, 1768, 238. - Ez a kifejezés topikus jellegű e korban, Zrínyi eposzában 
Wesselényit nevezi „országunk oszlopjának" (XV. 10.) Valószínűleg e gondo-
latnak bibliai forrása is van: Szent Pálnak az „egyház oszlopai" kifejezése (Gal 
2,9). 

315 ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. kiad., 122., 220. 
316 V. MOLNÁR László, Kanizsa vára a török félhold uralma alatt (1600-1690) 

= Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár, 1985, 79. 
317 „Vergit equidem Ín casum Respublica, quae solo impetu arma movet: stat, flo-

retque, quae Marti piam, doctamque Palladem conjungit." KORNÉLI, /. m., 9. 
318 WICK Béla, A jezsuita rend története Kassán, Pozsony - Bratislava, 1931, 10. 

A Katolikus Lelkipásztor folyóirat külön lenyomata. 
319 KORNÉLI János, Quinque lustra Georgii Lippay, Nagyszombat, 1722. 



néli a katolikus Rákóczi Lászlót nagyon magasztalja, s ennek az lehet az 
oka, hogy a fiatal gróf egyetértett az érsek politikai nézeteivel. Rákóczi 
László az 1655-ös országgyűlés ideje alatt felkereste a máriavölgyi pálos 
kolostort, amely a rendfőnök székhelye volt; elképzelhető, hogy információ-
kat kért a lengyelországi eseményekről. Rákóczi a „Zrínyi urammal" való 
ebéd után ment a pálosokhoz, és a napló egyértelműen tanúskodik arról, 
hogy Rákóczi Lászlót mennyire érdekelték a lengyelországi hírek.320 A ka-
tolikus egyházhoz fűződő szoros kapcsolatát az is mutatja, hogy a máriavöl-
gyi pálosoknak nagy összeget juttatott a Szent Szűz tiszteletének terjeszté-
sére. Rákóczi László Szelepcsényi kancellárral együtt kereste fel II. Rákóczi 
Györgyöt Lengyelországban, hogy - lengyel területekért cserébe - hagyjon 
fel a tervével. 

Kornéli tapintatosan hallgat arról, hogy Lippayt a rendek nem akarták 
helytartónak, csak Wesselényi Ferenc nádorrá választásáról beszél. Zrí-
nyiről sem találunk adatot a könyvben. Lippay 1656-ban egy újabb vallás-
háborútól féltette az országot, és nagyon fájlalta, hogy Szelepcsényi 
György kancellár Erdélyben nem talált meghallgatásra: II. Rákóczi György 
apjához hasonlóan a svédekkel kötött szövetséget. Kornéli azonban a feje-
delem szerencsétlen sorsát inkább szánalommal mutatja be. Özvegye, Bátho-
ri Zsófia és Ferenc fia katolizált, ez a szerző szerint örvendetes esemény. 

1662-ben az országgyűlésen Lippay érsek nagyon szorgalmazta Érsek-
újvár megerősítését. A trencsényi jezsuiták ügyét támogatta Zrínyi Miklós-
sal („D. Seréni") szemben, aki az észak-magyarországi protestánsok érde-
kében szólalt fel.321 Lippay még 1652-ben alapította meg Trencsénben a je-
zsuita kollégiumot, amelyet a felvidéki protestánsok nagyon nehezményez-
tek - Kornéli Trencsén megyében született, talán ezért említi meg az ellen-
tétet.322 

320 Rákóczi László naplója, kiad., jegyzetelte: HORN Ildikó, Bp., 1990. 118, 139. 
Sajnos Horn Ildikó félreolvasta a kéziratot: Talp községet ír Thai helyett. Vö. 
KOVÁCS SÁNDOR Iván, Rákóczi László felföldi naplója, 1653-1658 = KO-
VÁCS SÁNDOR Iván, Vágy és emlékezet, Kalauzolás felföldi írókhoz és 
„Kárpát szent bércére", Dunaszerdahely, 1996, 268-269. Máriavölgy a pálos 
kolostor magyar neve. Vö. PÁSZTOR Lajos, A máriavölgyi kegyhely a XVII-
XVIII. században, Regnum, 5, (1942^3) , 563-600. - KNAPP Éva, A mária-
völgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században, (Rekonstrukciós kísérlet), 
MKSZ, 1992., 3-4., 193-216, 313-331. 

321 KLANICZAY, I. m., 715-719. 
322 ÁRVÁI Michael S. J., Res literaria, Kassa, 1735, 16. 



1663-ban a török elfoglalta Érsekújvárt. Kornéli vitába száll „Lipót csá-
szár egyik életrajzának írójával", aki (Prioratróra gondolhatunk) azzal vá-
dolja az érseket, hogy a vár falai nagyon gyengék voltak, és ezeknek a meg-
erődítése helyett Lippay a pozsonyi kertjére költötte a pénzét. Kornéli részle-
tesen cáfolja ezt a vádat. A téli hadjáratot magasztalva Zrínyi és Souches 
tetteit szembeállítja Montecuccoli passzivitásával. A szentgotthárdi győzel-
met „már híres írók méltóan dicsőítették", a remény az érsek „lelkét fel-
emelte, a félelemtől megszabadította". 

Kornéli a vasvári békét tacitusi, baljós hangon fejezi ki: „miután Ma-
gyarország megbékéltetett" („pacata Hungaria"), vagyis e békét az ország-
ra rákényszerítették, szabadságát nem vették figyelembe. Az érsek tanács-
kozással, fáradozással mindent meg akart tenni a közjó érdekében, bár 
érezte, hogy ereje már elhagyja, jótékonyságával mindent a haza javára 
cselekedett.32-1 Kornéli hallgatásából egyértelmű, hogy az érseknek a vasvá-
ri béke fájdalmas esemény volt. A jezsuita szerző jelképes eseménnyel fe-
jezte be könyvét: Lippay végrendeletében azt kérte, hogy a templom krip-
tájában Pázmány mellé helyezzék örök nyugalomra.324 

2.5.5. A jezsuita Zrínyi-kultusz egyik oka: a nemesi hősi ideál 

Kornéli első művét elsősorban olyan magyar hősöknek szenteli, akik a tö-
rökellenes küzdelmekben hősi halált haltak.325 A kutatás még nem figyelt 
fel rá, hogy köztük van Zrínyi Ádám is, Zrínyi Miklós fia. Két helyen emlí-
ti hősi halálát és neves elődeit, de mindkétszer a jezsuiták egyik legfőbb tá-
masza, Homonnai György tetteivel együtt idézi fel. A szerző ezzel a szö-
vegkörnyezettel akarja Zrínyi Ádám hűségét hangsúlyozni. Azért lehet erre 

323 „Pacata Hungaria non sustinuit optimus Pater diu nimium abesse a suis, quos 
desiderio sui teneri intelligebat. Rediit ocyus, et quod in munere primum habe-
bat, consilio, industria, bonum aeternum juxta, ac temporale promovere non 
destitit. Sensit quidem vir longissima vita dignus satis se jam propinquiorem, 
neque tarnen a constantia passus est dimove, utpote: qui per omnem vitam, 
non sibi, sed patriae laboravit." KORNÉLI, I. m., 95-96. Kornéli az érsek ado-
mányozásait írta le és a temetését. 

324 Vö. TUSOR Péter, Lippay György, Szelepchény György - KOLTAI András, 
Széchényi György = Esztergomi érsekek, 1001-2003, szerk., BEKE Margit, 
Bp., 2003, 296-318. 

325 KORNÉLI, Panegyrici praelatorum et magnatum JJngariae, Nagyszombat, 
1718. 



szüksége, mert van olyan, aki a Zrínyi családból „a saját bűne miatt halt 
meg". Nyilván Zrínyi Péterre gondol, de a kivégzett bán fia, Zrínyi János 
élete végéig raboskodott a császár ellen elkövetett merénylet vádja miatt. 

Zrínyi Ádám ötezer magyarral és szerbbel a szalánkeméni csatában 
igen bátran küzdött, és nem halhatott volna meg dicsőbben, a család hírne-
véhez méltóbban. A szerző sajnálja, hogy a vészterhes időkben hiányoznak 
az ilyen hősök (a török ellen folytatott, 1716-1718. évi háborúra gondol), 
de ezen elődöknek már a nevei is vigaszunkra szolgálnak. Kornéli azért írta 
meg a hős elődöket magasztaló könyvét, hogy azzal erényeik követésére 
buzdítson („ad imitationem omnium virtutum exempla").326 

A kassai kollégium évkönyvéből kiderül, hogy 1740-ben és 1750-ben 
előadták a szigetvári Zrínyi Miklósról szóló színművet: Zrinius ad Szige-
tum. Tragoedia.™ Ez a darab a német származású Fríz András műve, ame-
lyet Pozsonyban játszottak először 1738-ban, majd 1753-ban magyarra is 
lefordítottak.128 Eperjesen és Trencsénben 1749-ben szintén előadták, Zág-
rábban pedig ugyancsak ebben az évben mutattak be egy Zrínyi-drámát.329 

A jezsuiták Zrínyi-kultuszához tartozik, hogy Platthy Mátyás 1751-ben, 
Nagyszombatban adta ki a szigetvári Zrínyi Miklóst dicsőítő költeményét: 
Nicolaus Zrinyius - Carmen elegiarum,330 Az osztrák Schwandtner pedig, 
aki az evangélikus Bél Mátyás tanítványa, megjelentette a Magyarország 
történelmével kapcsolatos források között a Szigetvár ostromáról szóló, 
Budina Sámuel által horvátról latinra fordított krónikát.331 

326 KORNÉLI János, Panegyrici praelatorum et rnagnatum Ungaricae, Nagy-
szombat, 1718, 34; 43-44. 

327 Annuae Coll. Cassoviensis, 1735-1773, BEKK, Ab. 89. 
328 KOSÁRY Domokos, /. m., 207. Fríz András életéről és műveiről: STOEGER, 

I. m., 89. Fríz András művét nemrég kiadták magyarul: Jezsuita iskoladrámák, 
sajtó alá rend., ALSZEGHY Zsoltné, CZIBULA Katalin, VARGA Imre, Bp., 
1992,211-248. 

329 HETS J. Aurelián O.S.B., A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század kö-
zepén, Pannonhalma, 1938, 77-78. „A horvát történetírók felismerték, hogy a 
jezsuiták nem hanyagolták el a nemzeti eszmével való hatást." Uo., 78. 

330 PLATTHY Mátyás, Nicolaus Zrinius, Carmen elegiacum, Nagyszombat, 1751. 
331 SCHWANDTNER, Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Bécs, 

1746-1748; 1756, 1766-68. - Anonymus krónikáját ő adta ki először. Schwandt-
ner forrása lehetett a Syndromus rerum Turcico-Pannonicarum Históriám 
centum quinquaginta annorum complectens, Frankfurt ad Moenum, 1627. Ez 
megegyezik a Zrínyi-könyvtárban is meglevő Nicolaus Reusner-féle gyűjte-
ménnyel (Frankfurt, 1603), bár a címét kissé módosították. 



Miért elevenítik fel a jezsuitákkal szorosabb kapcsolatot nem tartó Zrí-
nyiek tetteit? Ennek egyik alapvető oka az újabb törökellenes felszabadító 
küzdelmek (1716-1718, 1736-1739), illetve Mária Terézia trónra lépése 
után az 1741-ben kezdődött véres örökösödési háború lehet. A hősi ideál 
újraéledt Magyarországon, amelynek révén a rendiség kiváltságainak meg-
erősítését is el lehetett érni. Nagy László így látja a magyar katonaság sze-
repét: „Mária Terézia uralkodásának a végén haderejében 28 gyalog- és 19 
huszárezred, valamint 3 gránátos zászlóalj magyar katonaság szolgált; az 
összhaderőnek jóval több, mint egyharmada. Ez idő tájt kezdődött a ma-
gyar huszárság fénykora."332 

2.5.6. Báthori Zsófia hatása 

A Zrínyi család iránti érdeklődés másik oka földraji és családtörténeti egy-
szerre. Kassán, a protestáns „fellegvárban" nagyon nehezen telepedtek 
meg a jezsuiták. A kollégium és a jezsuita misszió igazán a Munkács várá-
ba visszatért, és 1661-ben rekatolizált Báthori Zsófia támogatása révén 
erősödött meg. 

Báthori Zsófiának édesanyja és három nagyszülője lengyel volt, apját a 
protestáns Bethlen Gábor fejedelem száműzte Erdélyből. „Ha azt kutatjuk, 
hogy értelme nyiladozásától milyen gondolatokat plántálhattak a somlyai 
Báthori-ház ezen utolsó sarjának lelkébe, akkor a következők látszanak va-
lószínűnek: tudatosíthatták benne, hogy a katolikus egyházhoz való töret-
len hűség a leány apai nagyapjának unokatestvérét a lengyel trónra segít-
hette, ahol Báthori István maradandó dicsőséget és hírnevet szerzett mind 
Lengyelországnak, mind Erdélynek. Ezzel szemben a katolikus hitet elha-
gyó Gábor tragikus véget ért, és szomorú sorsra jutott reformált húga, An-
na is. Minden bizonnyal igyekeztek tudatosítani benne azt is, hogy a pro-
testáns erdélyi fejedelmi hatalom Bethlen Gábor személyében a Báthori 
család vesztére tör."333 A Báthori-múlthoz való ragaszkodására vall, hogy 
miközben férje, II. Rákóczi György Lengyelországban hadakozott, ő fiával 
együtt az ősi Báthori-várba, Ecsedre ment, Lorántffy Zsuzsanna határozott 
rosszallása ellenére. 

332 NAGY László, Magyarország Európában, A honfoglalástól a közelmúltig, 
Bp., 1993, 183. 

333 NAGY László, Kard és szerelem, Török kori históriák, Bp., 1985, 315-316. 



Kornéli Fragmentdjábari olvashatjuk, hogy nem sokkal a párkányi csa-
tavesztés előtt, a Nagyszombatban levő Szent Miklós-templom Szűz Má-
ria-képe könnyezni kezdett. Ez a csoda vezeti be Báthori Zsófia fejedele-
masszonynak a katolikus hitre való visszatérését, bár igazában ő sohasem 
hagyta el lelke mélyén a katolikus hitet, csak kényszerítették rá.334 

A fejedelemasszony és fia rekatolizációjával Bécsben, Rómában, 
Velencében és Párizsban is foglalkoztak. Szelepcsényi, Wesselényi és 
főként Nádasdy mindent megtett az áttérés érdekében, a bécsi udvarban 
viszont sokan féltek egy katolikus Rákóczitól, akit még királlyá is lehet vá-
lasztani. 

I. Rákóczi Ferenc - Báthory Zsófia meghívólevele szerint - „anyai ja-
vallásunkból" vette feleségül Zrínyi Ilonát.335 Korábban a lengyel királyi 
család egyik tagja merült fel lehetőségként, de vallási és politikai okból el-
vetették. 1658-ban a török által szorongatott II. Rákóczi György Nádasdy 
Ferenc egyik lányára gondolt, hátha így megsegíti a császár. Báthori Zsófia 
akaratából azonban fia a Zrínyi családdal került rokonságba, amellyel már 
régóta kapcsolatban állt. „Zrínyi Ilona házassága Rákóczi Ferenccel a Zrí-
nyi Miklós nevével fémjelzett mozgalom és nemzetközi politika utolsó 
szakaszában kristályosodott ki. Mégpedig kimutathatóan az 1660 utáni 
években. [...] Az esketési szertartást Szelepcsényi György kancellár, a ja-
nuár elején elhunyt Lippay György utóda tartotta."336 

I. Rákóczi Ferenc részt vett a Wesselényi-felkelésben, és komoly fegy-
veres összecsapás csak a Felföldön volt. Életét a Lipót császárhoz hű, a re-
katolizációt erősen támogató anyja közbenjárásának és óriási pénzbeli vált-
ságdíjnak köszönhette. Báthori Zsófia az összeesküvők elleni fellépésben 
Montecuccolival értett egyet, kárhoztatta Zrínyi Pétert, Széchy Máriát, a 
német hadsereg bejövetelét pedig kívánatosnak tartotta.337 Azt is tudjuk 
azonban, hogy Báthori Zsófia tiltakozott, amikor a német katonaság a sá-

334 KORNÉLI, /. m., 154-157. 
335 „Kire nézve anyai javallásunkból jegyzette el magának az méltóságos gróf 

Zriny Péter horvátországi bán uram szerelmes hajadon leányát, gróf Zriny Ilo-
na asszonyt." Emlékek Barsmegye hajdanából (1439-1711), hetedik és befe-
jező rész (CCII): Báthori Zsófia meghívó levele Barsvármegyéhez (Barsme-
gyei Itár, fasc. 19. nro.14), közli: Szerémi, Történelmi Tár, 1893, 58. 

336 R. VARKONYI Ágnes, Zrínyi Ilona = Nők a magyar történelemben, szerk., R. 
Várkonyi Ágnes, Bp., 1997, 151-153. 

337 PAULER,1. m., 11,49,53. 



rospataki református templomot erőszakkal elfoglalta. Báthori Zsófia fia 
életéért még a német katonák zsoldjának kifizetését is vállalta, a város re-
formátusai elleni jogtalanságot azonban nem volt hajlandó szó nélkül túrni. 
A fejedelemasszony nevében egy jezsuita tiltakozott az erőszakos temp-
lomfoglalás ellen, amellyel a Rákóczi család kegyúri jogát megsértették.338 

Mindezt 1671-ben, amikor Zrínyi Pétert és társait kivégezték! Báthori Zsó-
fia tisztelete és az észak-magyarországi fegyveres felkelés is arra késztette 
a jezsuita történészeket, hogy foglalkozzanak a vasvári béke utáni korszak-
kal. 

Báthori Zsófia temetéséről Zrínyi Ilona gondoskodott, a gyászszertar-
tást a kassai jezsuita templomban végezték. Báthori Zsófia 1680. június 14-
én halt meg, és 1681. március 16-án tartották meg a nyilvános gyászszer-
tartást. A jezsuita Kiss Imre mondott felette dicsőítő gyászbeszédet, akár 
1676-ban fiának, I. Rákóczi Ferencnek temetésén. A szónok megemlítette, 
hogy Lipót császár külön levélben köszöntötte, amikor rekatolizált. A jezsui-
ta a fejedelemasszonyt erős asszonynak, „magyar Juditnak" nevezte, aki 
vállalta a küzdelmet ellenségeivel, és jótékonyságaival, illetve a kultúra tá-
mogatásával is méltó lett a család ősi hírnevéhez. A dicsőséges Báthori 
család utolsó sarja mintegy a túlvilágról szól a beszéd végén unokáihoz, 
Rákóczi Ferenchez és Juliánnához. Az eltávozott léleknek három végső kí-
vánsága van. „A címeremen három sárkányfog volt: hármat kívánok tíile-
tek. Isten lángoló szeretetét s abból származó vallásunk mellett való buzgó-
ságot. Királyotokhoz igaz hűséget s abból kifolyó hazátok javára való igaz 
készséget. Jó keresztény életet s abból ágazó szép virtusokat. Ez a három 
teszen nagyokká titeket e világon és a másvilágon. Érettem, titeket haszno-
san szerető nagyanyátokért imádkozzatok, maradjon életetek Isten áldásá-
ban.""9 Zrínyi Ilona nevét meg sem említette a szónok. 

A temetés azért lehetett annyira későn, mert botrány tört ki a végrende-
let miatt. Báthori Zsófia titkára, a halotti beszéd mondója, Kiss Imre és Zrí-
nyi Ilona, illetve az utóbbi gyóntatója, a szintén jezsuita Ordódi János kö-
zött rendkívül súlyos feszültség keletkezett. Ennek hátterében az állhatott, 
hogy Zrínyi Ilona egyre közelebb került a felkelőkhöz, és a fejedelem-
asszonyt kétségbe ejtette a protestáns Thököly Imrének házassági szándé-

338 PÉTER Katalin, A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon = Az ér-
telmiség Magyarországon a 16-17. században, Szeged, 1988, 106-107. 

339 Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, id. kiad., Kiss Imre Báthori 
Zsófia fölött, 221-239; 427-432. 



ka, aki még a Teleki Mihály lányával való jegyességét is felbontotta a nálá-
nál tíz évvel idősebb, de szépségéről és lelki erejéről híres Zrínyi Iloná-
ért.1"40 Báthori Zsófia a családját félthette, különösen „a kis úrfit", II. Rákó-
czi Ferencet. 

R. Várkonyi Ágnes szerint a később vallomást tevő szolgák igazat 
mondtak: Báthori Zsófia azért rejtette el a kincseit, hogy unokájának le-
gyen pénze, ha eljön a várva várt idő, és a lengyel trónra felkérik. Báthori 
Zsófia talán mindennél többre tartotta az ővele kihaló Báthori család 
jövőjét, amelynek letéteményese unokája, II. Rákóczi Ferenc lehetett. A 
vezérlő fejedelem jól ismerhette családjának vágyát, ezért tárgyalhatott 
Nagy Péter cárral 1707-ben a lengyel trónról. 

Zrínyi Ilona és a protestánsok gyűlölték Kiss Imrét, mert szerintük 
rendjének és magának rejtette el a kincseket. R. Várkonyi felhívta valamire 
a figyelmet: „Bizonyos, hogy Imre páter kapcsolatot teremtett a jezsuita 
rend krakkói központjával." A jezsuita rendfőnök azonban elhatárolódott 
Kiss Istvántól, joggal féltette a gyűlölettől a rendjét.141 

Kassán feltűnően sok írás jelent meg a Wesselényi-felkeléssel kapcso-
latban.342 A Kassán élő jezsuiták, bár hűek maradtak a Habsburg uralkodó-
hoz, és elítélték a lázadásokat, elég nagy empátiával, összetett értelmezési 
háttérrel közelíthették meg a vasvári békét és annak következményeit: a 
Wesselényi-felkelést, a kuruc mozgalmakat és a vezérlő fejedelem tetteit. 
Jellemző, hogy míg Thököly 1682-ben elűzte Kassáról is a jezsuitákat, II. 
Rákóczi Ferenc fejedelemsége idején az egri érsekség területén levő kassai 
kollégium és egyetem működhetett, míg Nagyszombatban szünetelt az ok-
tatás. Ennek egyrészt az lehetett az oka, hogy az egri érsek hűségét fejezte 
ki II. Rákóczi Ferenchez, másrészt a sárospataki és a kassai jezsuiták szo-
ros kapcsolatban voltak a vezérlő fejedelem családjával. Sőt valószínűleg 
már Zrínyi Miklós is valaki révén, talán a nádor vagy Lippay érsek testvére 
vagy Ráttkay által kapcsolatban lehetett a kassai jezsuita rendházzal. Ezt 

340 NAGY László, Kard és szerelem, Török kori históriák, Bp., 1985, 385-391. 
341 R. VÁRKONYI Ágnes, A fejedelem gyermekkora (1676-1688), Bp., 2002,2 

126-138. 
342 SZEGEDI Mihály S. J., Res gestae in Hungaria anno 1667. et 5 sequentibus, 

Conjurationem Vesselianam et Religionis incrementa complectentes, Kassa, 
1740;1746. 



sejthetjük abból a tényből is, hogy Erőss Máté levelében azt írta, hogy a 
kassai jezsuitáktól értesült Zrínyi haláláról.341 

2.5.7. Zrínyi alakja a Fragmenta Ungaricae Históriáéban (1739-1743) 

A több kötetben megjelent Fragmenta az 1663-1677. év eseményeit vette 
számba. Kornéli a krónikáját az erdélyi eseményekkel kezdi, de II. Rákóczi 
György tetteit, a jezsuiták kiűzését nem említi meg. A szerencsétlen len-
gyelországi hadjáratáról éppen csak pár sort ír, valószínűleg azért, mert 
Báthori Zsófiát kímélni akarta. 

A Fragmentdban részletesebben olvashatunk Kemény Jánosról, aki se-
gítséget kért a császártól a pusztító oszmán-tatár seregek ellen. A Monte-
cuccoli által vezetett hadjárat Kornéli szerint nem volt senkinek sem hasz-
nára, csak növelte Montecuccoli és Zrínyi Miklós között a feszültséget.344 

A szerző gondolkodására vall a hadvezérek sorrendje: „Sok kiváló hadve-
zér volt: Zrínyi Miklós és Péter, Montecuccoli, Forgách, Souches, Kohári, 
Heister, Zichy, Wesselényi nádor".345 Kornélira jellemző a Zrínyiek első-
ként említése, de Montecuccolitól sem vitatja el a hadvezéri szakértelmet. 

Kornéli részletesen ír Zrínyiűjvárról, nem gondolhatunk másra, mint 
hogy Wagnerrel és Montecuccolival vitatkozik. A Zrínyi-fivérek meges-
küdtek rá, hogy csak életük árán veheti el tőlük a török Zrínyiújvárat.346 A 

343 JANKOVICS József, Zrínyi Miklós vadászbalesete, Élet és Tudomány, 1974. 
november 15., 2163-2166. Vő. BENE Sándor - BORIÁN Gellért Elréd, /. m„ 
1988,44-45. 

344 „Verum expeditio in Transylvaniam plurimum valuit ad alendam inter clarissi-
mos Viros, Montecucculum ejus Ducem, et Nicolaum Zrinium, simultatem, 
neque Kemenio, neque cuiquam alii profuit." KORNÉLI János, Fragmenta 
Ungaricae Históriáé 1663-1666, Kassa, 1739, 2. Ezek után csak névvel és 
lapszámmal hivatkozom e kiadásra, amely a három év eseményeinek leírását 
egységesen számozza 1-482. lapig. 

345 „Duces clari, nec pauci: Nicolaus, et Petrus Zrinii, Montecuculus, Forgách, Sou-
ches, Kohári, Hajster, Zicsi, Veselinius Palatínus etc." KORNÉLI, 22. E had-
vezérek valamiképpen kapcsolatban vannak Érsekújvár ostromával, illetve az 
északi harcszíntérrel, például Souches tábornagy utóda Heister lett, aki Thö-
köly és II. Rákóczi Ferenc ellen is harcolt. Vö. R. VÁRKONYI Ágnes, A 
rejtőzködő Murányi Vénus, Bp., 1987, 205. Labirintus; KECSKÉS László, Ko-
márom az erődök városa, Komárom, 1984, 146-147. - Savoyai Jenő Heistert 
nem sokra tartotta. Vö. Gottfried MRAZ, I. m., 163. 



törökök többször próbálták elfoglalni, de támadásaik teljes kudarccal 
végződtek. 

Forgách Ádám szerencsétlen párkányi csatáját Kornéli nem kárhoztatja. 
Szerinte Érsekújvár elvesztésének egyedül a lázadás volt az oka. Egy fran-
cia történetíró, Britius vakmerőséggel vádolta Forgáchot az ütközet miatt, 
ezt a vádat Kornéli visszautasítja, és azt állítja, hogy Franciaországból nem 
lehet megítélni a magyarországi eseményeket. Az Ortelius Redivivus című 
kiadványra hivatkozik, ennek összeállítója sem ítélte el Forgáchot. A For-
gáchot valószínűleg joggal hibáztató Montecuccoli véleményét Kornéli fel-
tehetően politikai okból nem közli, illetve nevét nem említve talán vele is 
vitatkozik. 

Zrínyi Miklós sürgette Érsekújvár felmentését, Montecuccoli azonban 
nem akart együttműködni vele a kis számú serege miatt (6500 fő), csak 
Bécs és Győr védelmére gondolt, illetve valószínűleg csak erre volt paran-
csa. Zrínyi Esztergomnál megtámadott egy élelmet szállító török csapatot, 
és igen sok foglyot kiszabadított, s gazdag zsákmányt szerzett. 

A nagyvezér röplapokon meghódolásra buzdította a magyarokat, és va-
lószínűleg azért döntött Érsekújvár ostroma mellett, mert a Felvidéken élt a 
legtöbb protestáns, illetve Erdély-barát főúr és városi polgár.347 Egyes osz-
mán tervekben Morvaország meghódítása is távolabbi cél volt. A török ál-
tal a magyar trónra kiszemelt Apafi fejedelem azonban betegnek tettette 
magát, és minden módon húzódozott attól, hogy a nagyvezér őt láttassa 
Magyarország leendő királyának. A törökök által terjesztett röpiratok Er-
dély békességét, erejét emelték ki, azt híresztelve, hogy az ország virágzik, 
ha nem lázad a Porta ellen. Erdélyhez hasonló státust kínáltak a Királyi 

346 „Banus praeterea et fráter Petrus jurejurando obstrinxerunt se, Turcis Neo Zri-
nia prius, quam vita, non decedere, et quoties alter agitaret sub papilionibus, 
alter intra muros Neo-Zriniae hostem expectans resistere." KORNÉLI, 37. 

347 „A kutatás jelenlegi állása szerint ezt a behódolási szándékot az 1663 elején 
már köztudottá váló török hadi készülethez, illetve az ősz folyamán kibontako-
zó Köprülü-kísérlet eseményeihez szokás kapcsolni, Köprülü Ahmet ugyanis -
aki atyja halála után, 1661-ben foglalta el annak a fővezéri méltóságát - az 
1663. évi hadjáratban régi intézményeinek és államigazgatási formájának 
megőrzése mellett Magyarországot, Erdélyhez hasonló formában, egy Po-
zsonyban megtartandó országgyűlés keretében török fennhatóság alá kívánta 
helyezni. A tervben Apafi Mihálynak jelentős szerepet szánt." PÜSPÖKI 
NAGY Péter, Inter Scyllam et Charybdim, Három adalék a török szövetség 
eszméjéhez a vasvári béke korában (1661-1670), Studia Nova, 1994, 1. sz., 60. 



Magyarországnak, ezt akarta már Szulejmán szultán is elérni hadjárataival. 
A nagyvezér megadásra szólította fel Pozsonyt, mindenféle kedvezményt 
• y "ÏJQ 

igerve. 
A hódolásra való felszólítás leírása után Kornéli a Zrínyi testvérek ha-

ditetteit méltatta. Egy oszmán sereg Horvátországra támadt: részben, hogy 
Zrínyi győzelmeit megbosszulja, részben pedig azért, hogy Zrínyiújvárt el-
foglalja, mert a vár a legnagyobb ellenfélnek tekintett Velencei Köztársa-
ság felé vezető szárazföldi felvonulás útjába esett. Zrínyi Péter azonban a 
török foglyoktól tudomást szerzett a támadásról, és seregével elrejtőzött az 
erdőkben, majd az ellenséget hátulról megtámadta és legyőzte. A török 
azonban újra megkísérelte, hogy Horvátországon át Itáliába törjön, de Zrí-
nyi Péter ismételten győzelmet aratott. A Murán nem sokkal később három-
ezer tatár-török próbált átkelni, de Zrínyi Miklós háromszáz katonával 
szembeszállt velük, és erősítést kapva visszaszorította az óriási túlerőben 
lévő oszmán sereget. Kornéli a győzelmek leírásakor kimondatlanul is vi-
tázik Montecuccolival és Wagnerrel, akik szerint Zrínyiújvár rosszul és 
rossz helyen épült. A Hevenesi-gyűjteményben maradt fenn az a levél, 
amelyben Zrínyi kifejti az udvari tanácsnak, hogy miért építette a várat, és 
cáfolja a törökök érveit. Kornéli és Kazy Ferenc valószínűleg ismerte ezt a 
jezsuita gyűjteményben levő Zrínyi-levelet."9 

1663-ban egyszerre két hadszíntéren folyt a küzdelem, de más célokért. 
A Felföldön azért foglalta el a nagyvezér Érsekújvárt, és a tatár hadak azért 
zsákmányoltak szörnyű kegyetlenséggel, hogy meghódolásra kényszerítsék 
a Magyar Királyság Erdéllyel határos északi részét. Köprülü nagyvezér pe-
dig azért rendelt el támadást Horvátország ellen, hogy Zrínyiújvárt lerom-
bolják, és a gazdag Stájerországon át a Velencei Köztársaság ellen vonul-
hassanak. A nem éppen biztató év lezárásaként Kornéli lelkesen arról tudósít, 
hogy ebben az évben született Savoyai Jenő, aki a felszabadító háborúk 
legnagyobb hadvezére lett, és ő foglalta vissza Érsekújvárt."0 

348 „[...] Respicerent Transylvaniam societate Turcarum florentem, dum in officio 
duravit. Nullum extimescebat hostem. Contra terrori erat finitimis. Quanti Re-
ges, quam nobiles populi, ejus amicitiam et foedera expetebant? Ut bellis inc-
laruit? Eadem sperarent Ungari, si Turcas patronos, quam hostes maiint." 
KORNÉLI, 125-126. 

349 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, LXIX, 248-249. - Vö. Történelmi Tár, 1888, 
közli latinul: KANYARÓ Ferenc, 605-608. - Zrínyi Miklós válogatott levelei, 
id. kiad., 1997, 119. levél - Zrínyi összes művei, id. kiad., 2003, 326. levél. 



Az 1664. év legjelentősebb eseménye a téli hadjárat („Nicolai Zrinii 
expeditio in Sclavonia"), amely „az előző év csapásaitól elbágyadt embe-
rekben nagy reményeket keltett". A haditanácsban Zrínyi és Hohenlohe tá-
mogatta az eszéki híd lerombolásának és Kanizsa ostromának a tervét. 
Kornéli közli VII. Sándor pápa levelét, amelyben Zrínyi dicső győzelmeit 
magasztalta. 

A Fragmentdban feltűnően részletesen olvashatunk a Kanizsa közelében 
Zrínyire lest vető törökök sikertelen akciójáról, mintha ezzel a bánt fenye-
gető sorscsapásokat vezetné be."1 Megemlíthető, hogy erről az életveszé-
lyes helyzetről Frizon atya párizsi beszéde és az angol nyelvű Zrínyi-élet-
rajz szintén részletesen beszámol. 

Kornéli azt állítja, hogy Stájerország támogatta Kanizsa ostromát, míg 
Kazy szerint inkább hátráltatta. Nagyon részletes beszámolót olvashatunk a 
Dráván átkelő oszmán sereg Zrínyiújvár elleni támadásáról, a vár feladásá-
ról. Zrínyi támadást javasolt, Montecuccoli ellenezte. Az oszmán felmentő 
seregek többször megostromolták Zrínyiújvárt, de az mindig ellenállt. Zrí-
nyi egyre keserűbb lett, mert a haditanácsban nem fogadták el egyik tervét 
sem. Végül Montecuccoli parancsára elkezdték az elvonulást, de a védtele-
nül maradt őrséget a török megtámadta, megölte, majd földig lerombolta a 
várat. 

Kornéli felteszi a kérdést: vajon jól volt-e megépítve Zrínyiújvár? A vár 
építésének történetét is felidézi a szerző. A törökök ismételt kérdésére Zrí-
nyi azt válaszolta, hogy csak egy falusi majort épít („villa rustica"). Meg-
erősítésére csak a vadállatok miatt van szükség. így maga Zrínyi írta azt 
cselből, hogy ez egy juhakol lesz, amit később Montecuccoli gúnyosan ter-
jesztett a várról."2 Kornéli felsorolja, hogy milyen hibákkal vádolták a vár 

350 Kazy János 1719-ben Savoyai Jenőről és a békéről, valamint a helyes államfor-
máról kiadott egy allegorikus beszélgetést tartalmazó könyvet. KAZY János, 
Magnus pacis vindex seu Eugenius Dux Sabaudiae plurimis victoriis clarus 
exagitatae barbarorum armis Pannoniae pacem optatissimam restituens. Cum 
adnexo temate de optima methodo gubernandi rem publicam. Nagyszombat, 
1719. 

351 KORNÉLI, 204-205. 
352 Sík Sándor már felhívta a Zrínyi-levélre a figyelmet: „Egy levélben Zrínyi ne-

vezi a török megtévesztésére 'juhakolnak'." SÍK Sándor, Zrínyi Miklós, Buda-
pest, é. n., 140. A hely kiválasztásának egyik okáról is pontos adatot közöl: 
„Az új vár egy régi kisebb erősségnek, a Kecskevámak romjain épült, amely a 
szigeti hős egyik vitézének parancsnoksága alatt állott valamikor." Uo, 138. 



építését, de forrásokat nem említ. A hely megválasztását és az építés mód-
ját megfelelőnek, az építészt zseniális mesternek tartja."3 Nem ír azonban 
arról, hogy a bécsi udvar többször nehezményezte a vár építését, és hogy 
milyen merészség volt ennek ellenére folytatni.354 Zrínyinek a stájer ren-
dekhez írt levelét azonban közli Kornéli, utána pedig a megsértett bánnak a 
seregtől való eltávozását említi, amelyet rossz néven vett Zrínyitől a bécsi 
udvar. A bán a Mura partját tovább őrizte seregével. 

A szerző a szentgotthárdi csatának a leírásához sok forrást feldolgozha-
tott, jellemző, hogy még azt is tudja: a szultánnak először a győzelem hírét 
hozták, és nagy lakomát csaptak, de a vereség hallatán Isztambulban elhall-
gatott az örömének. A szentgotthárdi ütközet után huszonnégy napig esett 
az eső, az élelem hiánya még ennél is nagyobb nehézséget jelentett a had-
seregnek. Az északi hadszíntéren ugyancsak a keresztény seregek győztek. 
Kornéli szánakozva említi Rákóczi László halálát, aki Váradot csellel pró-
bálta visszafoglalni, de a hídon halálos sebet kapott. 

A váratlan vasvári békekötés körülményeit és a húszéves béke pontjait 
részletesen ismerteti a Fragmenta. A német fejedelmek és különösen a ma-
gyar főurak sérelmezték az ország törvényeinek megtartása nélkül kötött 
békét, mert a királyi fölségnek is meg kell tartania a törvényeket. Kornéli 
János az elégedetlen méltóságok között Zrínyi Miklóst, Wesselényi nádort 
és Lippay érseket nevezi meg. Az elégedetlenség alapvető oka az volt, 
hogy a magyar törvények értelmében egy falut se lehet az ellenség kezén 
hagyni az országgyűlés beleegyezése nélkül. A magyarok közül sokan úgy 
értelmezték a vasvári békét, hogy a császár a Porta kezére játssza az orszá-
got, és ezért el kell tőle szakadni. E béke lett a későbbi Wesselényi-mozga-
lom kiindulópontja. A bécsi udvar szerint nem lehettek biztosak a győze-
lemben, és lehetséges, hogy még nagyobb területek kerültek volna az ellen-
ség kezébe. 

Kornéli hosszan ír a francia Coligny gróf tetteiről, aki Sziléziában kért 
csapatának téli szállást, de ezt a bécsi udvar nem engedte meg. Coligny és 

353 „In Vangurio machinatore autem quid ni divinum suspiciamus ingenium?" 
KORNÉLI, 242. 

354 „Zrínyiújvár felépítése, tulajdonképpen azonban a hatvanas évek egész történe-
te azt bizonyítja, hogy a bécsi kormányzat és a magyar főméltóságok céljai kö-
zött áthidalhatatlan ellentét volt: ott az európai hatalmi pozíció őrzése, a di-
nasztia uralmának fenntartása és Ausztria határainak védelme, míg itt a puszta 
életben maradás." PERJÉS G., Zrínyi és az 1663-64-es háború = ESTER-
HÁZY Pál, Mars Hungaricus, id. kiad., 41. 



előkelő tisztjei eltávozásuk előtt meglátogatták Zrínyi grófot, aki többek 
között még zenés mulatságokkal is szórakoztatta őket („symphoniaci cho-
ri"). Zrínyitől mint a legjobb barátjuktól váltak el, és megajándékozták 
egyik legjobb lovukkal.'55 

Wesselényi nádor kemény tiltakozásáról is olvashatunk, aki a magyar 
törvények mellőzése és óriási területek védtelenül hagyása miatt emelt 
szót, sőt a békére hivatkozva a német katonaság kivitelét kérte. Kéréséhez 
gúnyosan hozzáfűzte: „amennyiben a német csapatok nem a magyarok sza-
badsága ellen tartózkodnak az országban". 

A jezsuita historikus történelemszemléletére jellemző egyrészt a Habs-
burg királyok iránti tisztelet, másrészt a magyar rendiség, a magyar törvé-
nyek védelmezése a kialakuló abszolutizmussal szemben. Jól tanúsítja ezt, 
hogy a legfontosabb személyek a Fragmenta 1663-1666-ig tartó hányadá-
ban: Lippay érsek, Zrínyi Miklós és Wesselényi nádor, akik egyaránt tilta-
koztak a törvénytelennek tartott vasvári béke ellen. 

Kérdésként vethetjük fel, hogy a Kassán élő Kornéli János burkoltan 
nem vitatkozott-e a Fragmentőbm Kéry János Mártis Turciciferocia értel-
mezésével, amely Nagyszombatban jelent meg, és nagy valószínűség sze-
rint Szelepcsényi érsek útmutatásai alapján készült? 

Kornéli - valószínűleg Wagner alapján - 1665-re teszi Zrínyi Miklós 
halálát.356 Zichy Pál éppen Csáktornyán vendégeskedett, és a bán mindent 
megtett azért, hogy jól érezze magát a vendége. Zichy ott volt a végzetes 
vadászaton, a jezsuitáknak egyik mérvadó hírforrása ő lehetett. Zichy leve-
lére hivatkozva tájékoztatta Ostrosich Mátyás is a feleségét.357 Ostrosich és 
Kornéli leírása szerint Zrínyi egy megsebesített vadkan nyomán haladva 
messze eltávolodott a többiektől, de míg a levél a vadászat helyének „ha-
rasztot" említ, addig Kornéli szerint Zrínyi a sziklák szűk ösvényén haladt. 
Ostrosits nem ír a végzetes baleset előtti küzdelemről, Kornéli azonban 
Wagnerhez hasonlóan tudni véli, hogy miközben a bán vadászlándzsájával 

355 „Colignius, Fevillada, et potiores quique ante non dedere se in iter, quam Zrini-
um suae domi salutarent. Aliquot dies exquisitis urbanitatibus, magnificis epu-
lis, ludisque inter symphoniacos choros hospites recreavit. Ab amico divulsi 
amicissime, per Alsatiam Caesareo sumptu tendunt in Franciam, relicto in Zri-
niana domo sui desiderio, et militari munere equo praecellenti." KORNÉLI, 
343-344. 

356 KORNÉLI, 418-424. 
357 JANKOVICS József, Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?, Élet és Irodalom, 1976, 

november 6., 7. 



le akarta döfni a vérző vadat, a sebzett kan a hátsó lábára felemelkedve hir-
telen rárohant, és a földre terítette. Hero, a gróf francia szolgája megpró-
bálta lelőni, de a puskája elromlott. Hero nevű szolgáról más forrásokból 
eddig nem értesültünk, valószínűleg azonosíthatjuk a Wagner által „gall if-
júnak" nevezett szolgával. Kornéli idézi a Wagnernél fellelhető dicsőítő 
sorokat, illetve megemlíti, hogy a bánnak sokak szerint gyanús francia kap-
csolatai voltak. Kornéli elutasítja ezeket a vádakat. 

Zrínyi Miklós és Lippay érsek halálával az ország a legnagyobb táma-
szait veszítette el. Ezt bizonyítja Kornéli számára a Wesselényi-szervezkedés, 
amelyet Báthori Zsófiához hasonlóan elutasít, de a Királyi Magyarország 
megmaradásért, törvényeinek megtartásáért küzdő főurakként ábrázolja a 
Bécsben „bűnösnek" találtakat és I. Rákóczi Ferencet. 

Az exjezsuita Katona István az 1670-es szervezkedés eseményeinek ér-
tékelésekor többször hivatkozik - Wagnerrel szemben - Kornéli művére.358 

Katona a főurak kivégzését leíró fejezetét így fejezi be: „Kornéli, aki ehhez 
a korszakhoz a legközelebb volt, valóban jól fogalmazva vallja meg: »A 
messze földön híres férfiak gyászos halálát minden magyar keserves sírás-
sal siratta.«359 II. József korára jellemző, hogy Katona - a cenzúra által na-
gyon sokáig nem engedélyezett kötetében - csak a 'lényeget' merte idézni. 
Kornéli ugyanis, miután felsorolta a kivégzetteket, ezt írta: „Közülük az 
oly népszerű és messze földön híres férfiaknak a gyászos halálát minden 
magyar keserves sírással siratta és nem kevesen gyűlölettel."36° 

358 KATONA ISTVÁN, História critica regum Hungáriáé stirpis Austriacae, 33. 
köt., Buda, 1804,784,794. 

359 „Certe Cornelius, temporibus illis proximus, disserte fatetur: Funestum viro-
rum longe clarissimorum finem doluisse Hungaros omnes ingenti luctu." KA-
TONA, I. m., 906. 

360 „Funestum tot popularium et in his virorum longe clarissimorum finem doluêre 
Ungari omnes ingenti luctu, nec pauci odio." KORNÉLI, Fragmenta Ungari-
cae Históriáé, 1667-1672, Kassa, 1741, 184. 



2.6. KAZY JÁNOS (1686-1759) 
ÉS KAZY FERENC (1695-1759) 

2.6.1. A Synopsis novae chronologicae (1714, 1715), 
a Brevis commentarius (1718, 1719) 
és az Epitome chronologica (1736) 

Timon Sámuel először Magyarország földrajzi leírásával foglalkozott, 
majd a történelmi források összegyűjtését és kritikai megközelítését tartotta 
feladatának. Timon a Magyarország, Horvátország és Dalmácia történetét 
összefoglaló Synopsis novae chronologiae bevezetésében Tacitusra emlé-
keztető alapelvként szögezi le: „az igazságot keressük, nem a megalkuvó 
egyetértést".361 Bonfini mellett a dalmát Luciót tartotta példaképének, akár 
Kéri Bálint. 

Timon Sámuel tanítványi kört is kialakított a tehetséges rendtársakból. 
Közéjük tartozott Kazy János és Kazy Ferenc, akikkel Timon Nagyszom-
batban ismerkedhetett meg, ahol nyolc évig tanított. Kazy Jánost olyan 
nagy megbecsülés övezte az érseki székhelyen, hogy háromszor is kine-
vezték a nagyszombati egyetem kancellárjának, illetve több évig volt 
ugyanitt és más városokban a jezsuita rendház rectora.362 Elképzelhető, 
hogy Timon beszélte rá és támogatta az idősebb Kazyt, hogy folytassa Ist-
vánffy és az ő Synopsisának három kötetét (1714, 1715), amelyben Timon 
Szent Istvántól kezdve 1526-ig, vagyis az ország három részre szakadásáig 
jutott el. 

Tarnai Andor az általa negyedik (1718) és ötödik (1719) kötetnek neve-
zett részt ugyancsak Timon munkájának tulajdonítja.363 A belső címlapok 

361 „veritatem enim inquirimus, non assentationem" TIMON Sámuel, Synopsis no-
vae chronologicae regnorum Hungáriáé, Croatiae, Dalmatiae, I, II, Nagy-
szombat, 1714, Ad lectorem, 2. számozatlan lap. Vö.: TACITUS, Históriáé, I. 1. 
- Tarnai Andor és Hölvényi György is idézi ezt a gondolatot, de kissé más-
képp fordítják: „az igazságra törekszünk, nem a másokkal való egyetértésre". 
TARNAI Andor, Latin nyelvű egyházi, jezsuita irodalom = A magyar iroda-
lom története, II, id. kiad., 411-412. - HÖLVÉNYI, A magyar jezsuita törté-
netírók és a jezsuita rend, MKSZ, 1974, 237. 

362 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, V, Bp., 1897, 1304-1305. 
363 TARNAI Andor, I. m„ 411. 



azonban egyértelműen tanúsítják Kazy János szerzőségét. Horányi is Kazy 
János művének tartja, bár neki „nem volt ez a könyv a kezében", ebből arra 
következtethetünk, hogy valószínűleg önállóan kis példányszámban jelent 
meg.1w Az exjezsuita Paintner, akinek a rendje feloszlatása után egyik leg-
kedvesebb terve a jezsuita írók adatainak és írásainak egy lexikonba gyűj-
tése volt, szintén Kazy Jánosnak tulajdonítja a Brevis commentarius két 
kötetét.565 

Kazy János 1718-ban adta ki a Brevis commentarius rerum in Hunga-
ria, Croatia et Transylvania első részét, amelyet Szerdahelyi Gábornak, a 
nagyszombati egyetem kancellárjának ajánlott, és Timon Sámuel volt a 
promotora. Ezért a könyvéért elnyerte a filozófia laureatus fokozatát. Kazy 
János az első kötetben 1526-tól 1564-ig írta le az eseményeket, és Oláh 
Miklós érseknek az országot sirató fájdalmas epigrammájával zárta le an-
nalesét. A Brevis commentarius szerint Magyarországnak egyedül a hős 
családok sarjai adhatnak vigasztalást, köztük elsőnek a Zrínyieket említi, 
majd a Thurzókat és a Batthyányakat. A Brevis commentarius második kö-
tete egy évvel később jelent meg, és 1576-ig vette sorra az eseményeket. 
Kazy János a címlapon már nem hivatkozik Timonra, valószínűleg azért, 
mert elnyerte a megfelelő tudományos fokozatot. Az 1566. év elmondása-
kor a nemzetközi összefogás kísérletét tárgyalja Szulejmán szultánnal szem-
ben, akit a horvát bán siklósi győzelme annyira felingerelt, hogy gyorsan 
felépíttette az eszéki hidat, és Szigetvár ellen vonult. Zrínyi Miklós pedig 
két és fél ezer emberrel várta, és a számban kicsi, de lélekben hatalmas se-
reg elszántan védte a várat („parvo quidem eo numero, sed animis maxi-
mis"). Kazy János részletesen felidézi, hogyan készülődött a „dux fortissi-
mus", a rettenthetetlen vezér a hősi halálra, akinek méltó társa volt Alapi 
Gáspár. Részletesen olvashatunk arról, hogy a magyar történetírókon kívül 
kik írtak erről a hősies, világraszóló küzdelemről.366 

364 HORÁNYI, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, II, 
Bécs, 1776,310-311. 

365 PAINTNER Michael, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciáé 
Austriae complexae Hungáriám, Croatiam, Sclavoniarn, Austriam, Transsilva-
niam, Styriam, Carinthiam... ab anno 1554 ad nostra tempóra... PFKK, Jesui-
tica, 118. C. 35. 

366 „Nam praeter Ungaros, Joannem Sambucum, Istvanffium, Franciscum Forga-
chium Episcopum, M. Sámuel Budina Labacensis, Petrus Bizarus Sentinas, 
Natalis, Bellarius, Thuanus, Joannes Leunclavius eandem Uteris mandârunt." 
KAZY János, Brevis Commentarius rerum in Hungaria, Croatia, et Transyl-
vania etc. ab anno 1564-1576, II., Nagyszombat, 1719, 35. 



A Timonnak tulajdonított Epitome chronologica rerum Hungaricarum 
Kassán jelent meg 1736-ban, a magyar történelmet összefoglaló tankönyv-
nek készülhetett. Ez a munka lényegében a Synopsis novae chronologiae 
és Kazy János Brevis commentariusának összefűzése, amelyet Rost Tamás 
egészített ki. A szakirodalom azonban nem említi Kazy Jánost, csak Rost 
Tamást, bár egyikük neve sincs feltüntetve a könyvben. Paintner szintén 
Rost Tamás művei között sorolja fel az Epitome egy pontosan meghatáro-
zott részletét: II. Rudolf császár trónra kerülésétől a lezáró évig, 1735-ig. 
Ez a rész mind stílusában, mind kidolgozottságában eléggé elüt Timon Sá-
muel és Kazy János írásától. 

Az Epitome első kiadásában egy díszítő vonallal erősen el van választ-
va az 1526-1576-ig tartó rész, amelyhez hasonló válaszvonalat a műben 
nem találunk. A második kiadásban, az 1764-ben Kolozsvárott megjelent 
Epitoméban még erősebb az elválasztó díszítés, ráadásul a Brevis commen-
tarius két kötetének határán ugyanez a szép válaszvonal jelenik meg. A 
Rudolf császárral kezdődő leírás előtt mindkét kiadásban azt olvashatjuk, 
hogy az eddigieket Timon Sámuel írta, a következőket pedig egy nevét ho-
mályban hagyó szerző. 

Timon, bár több évig Nagyszombatban működött, mégis a Felvidékhez 
és a Tisza tájához kötődött, ezt földrajzi leírásai tanúsítják. Kazy János 
Nagyszombatban lett kancellár, sosem élt Kassán. Felvetődik: nem tuda-
tos-e nevének elhallgatása? 

Timon és Rost Tamás nézeteinek eltérésére talán a legjobb példa Beth-
len Gábor fejedelem megítélése. Rost Tamás, aki Nagyszombatban szüle-
tett, és sok évig ott is tanított, Bethlen Gáborról minden rosszat elmond, és 
szerinte „a jó emberek örömére" halt meg a fejedelem. Megemlíti, hogy 
milyen szörnyű fájdalmai voltak Bethlennek élete utolsó évében, de sorai-
ból azt érezzük, hogy talán isteni büntetésnek tulajdonítja. Rost Tamással 
szemben Timon nem ír Bethlenről semmi elítélőt, sőt egy gyulafehérvári 
dicsőítő epitáfiumot olvashatunk az Annalesben, amely megtalálható Kazy 
Ferenc Históriájában is. Ez a felirat a legnagyobb rómaiakkal egyenrangú-
nak, a hunok ékességének, a dákok dicsőségének nevezi az elhunyt fejedel-
met. Az eltérő vélemények egyrészt azt mutatják, hogy a jezsuita történe-
lemszemlélet nem volt egységes. Másrészt feltehetjük a kérdést: miért Rost 
Tamás írta meg az Epitome befejezését? Paintner kéziratában feljegyezte, 
hogy Rost már 1730-ban közzétette évkönyvét („vulgavitque Cassov.[iae] 
1730"). Ha Paintner adata helyes, akkor az Epitome úgy jöhetett létre, hogy 
Kazy János és Rost Tamás egy korábban már megjelent művét egybekötöt-



ték a Synopsissal. - A kassai nyomda kiadványait összegyűjtő Pavercsik 
Ilona azonban nem tud Rostnak egy 1730-ban megjelent önálló művéről.367 

Lehetséges, hogy Timon azért gyűjtött anyagot a folytatáshoz, mert 
nem volt megelégedve rendtársa munkájával, de betegsége miatt nem tudta 
befejezni munkáját. Timon azért buzdíthatta Kazy Ferencet, hogy bátyjá-
hoz hasonló szellemben egészítse kis Synopsisát. Az Epitome a Nagyszom-
batban és Kassán tanító jezsuiták közös alkotásaként készült alapmű lett, 
amelyből azonban az inkább Nagyszombathoz kötődő jezsuiták neve kima-
radt. 

2.6.2. A Timonnak tulajdonított kéziratos Annales 
és Kazy Ferenc História regni Hungáriáé (1737-1749) 
kapcsolata 

A biográfiák Timon Sámuel kéziratos művei között sorolják fel az Annales 
regni Hungáriáé ab anno 1598-1662 perducti című művét.368 Az Annales 
belső borítóján egy latin nyelvű bejegyzés olvasható, amely szerint az An-
nalest Timon Sámuel jezsuita írta, és 1558-tól 1663-ig tárgyalja az esemé-
nyeketi.369 Véleményünk szerint, aki ezt bejegyezte, az nem nézte át igazán 
a kéziratot. Vagy esetleg valaki tudatosan Timont akarta egyedüli szerző-
nek tartani? 

Legalább három, eléggé eltérő kézírás fedezhető fel az Annales regni 
Hungáriáé ben. Az 1-93. lapig tart az első jellegzetes íráskép, amelyet azo-
nosítani lehet Timonéval. A sok javítást tartalmazó kézirat után Timonnak 
Kornéli Jánoshoz írott levele, illetve Prioratro művéből való jegyzetelése 
található. Ez a megfigyelés azonban nem jelenti azt, hogy az egészet Ti-
mon írta.370 

367 PAVERCSIK Ulm. Csak az Epitome két kiadását (1736, 1749) kapcsolja 
össze Rost Tamás nevével. 

368 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXVII. 1. tétel, 1-289. 
369 „Complectitur Annales Regni Hungáriáé, a P. Samuele Timon S. J. sacerdote 

conscriptos, ab anno 1598 usque ad annum 1662 perductos. Est ipsum origina-
le diligenter asservandum nondum editum. p. 1-289." 

370 A 101. laptól pedig úgy látszik, hogy folytatódik Timon kézírása. Feltételezhet-
jük, hogy bizonyos részek hiányoztak még Timon munkájából, és valaki kiegé-
szítette őket, mert a 181. laptól újra Timonétól erősen elütő kézírást olvasha-
tunk. A 121-124. lapig ugyanaz az írásmód, mint a 93-100. lapon. A kéziratra 
jellemző, hogy míg az 1634. év kimaradt, az 1635. év eseményei kétszer is le 
vannak írva. 



Szinnyei szerint a 93-100. és a 121-124. lap fellelhető Kazy Ferenc 
Históriájában. A kézirat tanulmányozása után világos előttünk: tévedésről 
van szó, amely újra és újra visszatér a szakirodalomban. Egyértelműen 
meg kell állapítani: nem Kazy Ferenc vette át az Annalesnek a 93-100. 
lapján levő részt, hanem az Annales írója ismerte, és utalt Kazynak az 
1737-ben kiadott művére! Ezt bizonyíthatja a 93. lap alján levő marginális 
jegyzet. Michael Hibranus nevét valaki kijavította Ibraniusra, és hozzátette: 
„amint ez helyesebben Kazynál van" („+ rectius Ibranius uti apud Kazy"). 
Ezt a bejegyzést csak Kazy Ferenc Históriájának megjelenése után írhat-
ták. Vagy valaki, aki ismerte Kazy kéziratát. A 97. lapon pedig, megszakít-
va az esztergomi érsekek kiváltságainak a felsorolását, a következő jegyze-
tet találhatjuk: „Vide reliquum apud Fran. Kazi Lib. IV. Hist Hung. p. 259. 
seqq." („Lásd a többit Kazy Ferenc História regni Hungarorum IV. köny-
vének 259. lapján és az utána következőket.") Miért írta akkor valaki, hogy 
ez Timon eredeti kézirata („originale")? 

Az Annalesnek fellelhető a két kötetben letisztázott változata is, a má-
soló minden javítást gondosan figyelembe vett.371 Az első kötet nagyon 
szép írásképű és lényegében egy kéztől való. A másik részt már többen 
másolták, és például az 1655. év leírása elég nehezen olvasható. Egy lénye-
ges különbség mégis van. A másoló - főként az első részben - kihagyta a 
„betéteket", amelyekről joggal vélhető, hogy nem Timon írta! Üres lapokat 
találunk helyettük a tisztázatban. A „legdurvább" kihagyás az 1629. év le-
írásakor található: a „conjugem" szó után a mondat abbamarad, és üres la-
pok következnek. Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg valaki el akarta 
tüntetni a Kazy Ferenc nevére és művére utaló sorokat. 

Kazy História regni Hungariaeja jóval nagyobb terjedelmű, mint az 
Annales regni Hungáriáé, és a stílusa eléggé eltér Timonétól.372 Kazy Fe-
renc azonban mesteréhez, Timonhoz hasonló szellemben írt, és műveik cí-
mének hasonlósága arra enged következtetni, hogy Kazy Ferenc ismerte a 
kéziratot, és esetleg ő maga is javította. Hasonló felfogásra mutat a jezsui-

371 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B, XXX. és XXXI. Az első kötet 1637-ig írja le 
az eseményeket, a másik 1638-tól 1662-ig. 

372 Az Epitome is lényegesen rövidebben tárgyalja a XVII. századot, mint Kazy 
egy évvel később kiadott műve, hiszen Timon Szent István királytól kezdi el 
az Epitomét. Rost a XVII. századot csak 57 lapnyi terjedelemben, Kazy há-
romkötetes opusa pedig összesen 903 oldalon tárgyalja, tehát több mint tizen-
ötszörös terjedelemben! 



ták számára „kényes" téma, Bethlen fejedelem halálának leírása és szemé-
lyének értékelése. Kazy sem mond semmi elítélőt a jezsuiták tevékenységét a 
Királyi Magyarországon korlátozni kívánó fejedelemről, aki ugyanakkor 
Erdélyben újra engedte működni a rendet. Kazy kommentár nélkül közölt 
Bethlennel kapcsolatos okiratokat, leveleket, amelyek a Királyi Magyaror-
szág és Erdély ellentétét világítják meg. 

Hasonló Zrínyi és Montecuccoli megítélése is. Az Annalesben erősen 
érződik a csalódás Montecuccoli 1661. évi hadjárata miatt, és Montecucco-
lit meglehetősen elmarasztalja. Olyan Tacitus-idézetekkel fejeződik be a 
kézirat, amelyek Zrínyi igazát védik, aki hadi dicsőséggel ékes („nec Zri-
nio sua defuere decora"). Ez a meglepő befejezés tanúsítja, hogy Timon a 
jezsuita Zrínyi-kultusz igazi megalapozója és leghatásosabb terjesztője. 
Valószínűleg - többek között - Palma Ferenc Károly is jól ismerte Timon 
Zrínyi- és Montecuccoli-értékelését. 

Az Annales utolsó két lapján még Szelepcsényinek a katolikus egyhá-
zat támogató intézkedéseiről olvashatunk, de ez eléggé szervetlenül illesz-
kedik az előzményekhez. Lehetséges, hogy Szelepcsényi dicsérete a vasvári 
béke után kialakult szervezkedés és az utána történt megtorlás elhallgatását 
szolgálja. 

Kazy egyik nélkülözhetetlen forrása Erdély kancellárjának, Bethlen Já-
nosnak a munkássága. Katona István szerint Kazy követendőbbnek tartotta 
Bethlen János megtalált kéziratát, mint Wagner leírását, és Katona ezt Zrínyi 
Péter szervezkedésével kapcsolatban meri állítani!373 

2.6.3. Erdély sorsa és a Zrínyi testvérek tettei 
a História regni Hungáriáé ben 

A Zrínyi-kép megértéséhez jó tudnunk, hogyan értékeli Kazy Ferenc az er-
délyi fejedelmek politikáját. II. Rákóczi Györgynek a svédekkel való szö-
vetségkötése központi kérdés az összes jezsuita történetíró számára. Kazy 
Szelepcsényit idézi, aki követként járt a gyulafehérvári udvarban. Szelep-
csényinek a fejedelem lengyelországi hadjáratával kapcsolatos mondata 

373 „Hunc [Ioannis Betlenii MSS. in lucem productis] certe, si iam tunc e tenebris 
emersisset, et Kazius prae Wagnero sequendum duxisset, ex quo caussam, cur 
neque princeps Apafius, neque supremus vezirius seditiosis opem tulerint, sin-
cerius et certius edidicisset." KATONA István, História critica regum Hungá-
riáé stirpis Austriacae, 33. köt., Buda, 1804, 725. 



Lippay érsek, illetve a császári udvar véleményét is kifejezi: „Ha népednek 
ezt a maradékát elhagyod, hazád utolsó reményét pusztítod el (mert el fo-
god pusztítani), Magyarország és Dácia sorsát egyaránt romlásba dön-
tőd."374 

Szelepcsényi lényegében ugyanazt fejti ki, mint Pázmány az ifjű Ke-
mény Jánosnak. Pázmány nyomatékosan figyelmeztette, hogy Erdélynek 
sorsszerúen a törökhöz kell tartoznia, mert ez a biztosítéka a Királyi Ma-
gyarország viszonylagos függetlenségének. Pázmány azért mondhatta el 
véleményét eléggé képszerűen, mert már az általa támogatott I. Rákóczi 
Györgynek sok konfliktusa volt a törökkel, és ez veszélyeztette a Királyi 
Magyarországot is. II. Rákóczi György és a fejedelemmé lett Kemény 
egyaránt nem hallgatott sem Pázmányra, sem Szelepcsényire, ezzel mérhe-
tetlen szenvedést okoztak Erdélynek, és törökellenes politikájuk az egyik 
előidézője lett a vasvári békének. Pázmány bízott azonban egy nemzetközi 
szövetség későbbi győzelmében, ezért fűzött egy időhatározói mellékmon-
datot a figyelmeztetése mellé: „Átkozott ember volna, ki titeket arra kísz-
tetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten az ke-
reszténységen másképpen nem könyörül..."375 

A lengyel király, János Kázmér segítségül hívta II. Rákóczi Györgyöt a 
svédek ellen és biztatta: a fia lengyel király lehet, ennek feltétele, hogy ka-
tolizáljon. A protestáns svéd uralkodó és a lengyel király litván ellenzéké-
nek hívása azonban erősebbnek bizonyult, és Isten akarata ellenére („invito 
Deo") a fejedelem Lengyelországra tört, ahol seregei semmit nem tartottak 
szentnek, ezért a nép gyűlölte őket. Kazy az ókori történetíráshoz hasonló-
an egy rossz előjelről is tudósít: óriási vihar támadt, amikor a fejedelem el-
indult seregével. A hadjárat bukásának következményeit is elég részletesen 
elmondja: a fejedelemválasztásokat, II. Rákóczi György halálát és Várad 
bevételét. 

374 „Si has gentis tuae reliquias, spem hanc Patriae tuae ultimam perdas (perdes 
autem) fortunam Hungáriáé, juxta et Daciae ad perniciem profligâsti." KAZY 
Ferenc, História regni Hungáriáé, Nagyszombat, 1737, VII. könyv, 201. Ettől 
kezdve csak a műben található „könyvek" lapszámára hivatkozom. 

375 Kemény János Önéletírása, szöveggondozás és jegyzetek: V. WINDISCH 
Eva, Bp., 1980, 100. Pázmány ugyanezt a véleményét már I. Rákóczi György-
nek is levélben megírta. Pázmány Péter összes művei, Levelezés II, kiad., HA-
NUY Ferenc, Bp., 1911,732. 



Az 1661. esztendő leglényegesebb eseménye Kemény János fejedelem-
mé választása. Kazy nagy tisztelettel szól az új fejedelemről. Bár Barcsai 
és testvére halálán szánakozik, de nem érződik nagyobb részvét a leírásból. 
Örül viszont annak, hogy Haller Gábornak és Bethlen Jánosnak nem lett 
bántódása a Barcsait szolgálók közül. Kemény azonnal segítségért fordult 
Lipót császárhoz, mert a török támadás - Barcsai letétele és meggyilkolása 
után - elkerülhetetlennek látszott. A császár a Komáromnál táborozó Mon-
tecuccolit küldte Kemény megsegítésére, és a pápa is imádkozott az égi se-
gítségért. Bethlen János figyelmeztette Keményt: a császári segítség ne-
hogy Erdély függetlenségébe kerüljön. A budai pasa és a tatár segédhadak 
hamar támadásba lendültek, és szörnyű pusztítást okoztak. A budai pasá-
nak Kazy szerint négy jelöltje volt: Rhédei Ferenc, Petki István, Béldi Pál 
és Apafi Mihály. Az első három azonban megrémült a feladattól, és így 
Apafit, aki a legkevésbé sem kívánta, fejedelemmé tették. 

Montecuccoli a török hadnál sokkal kisebb seregével eljutott Kolozsvá-
rig, a hozzá csatlakozott Keménynek azonban nem sikerült rábeszélnie, 
hogy tovább vonuljanak, és megütközzenek a törökökkel. Montecuccoli 
úgy vélte, hogy feladatát teljesítette, az oszmán sereget Erdélyből kiszorí-
totta, de mivel sok katonája beteg lett, a tél közeledtével vissza kellett vo-
nulnia. Kazy mindezt Apafi megválasztása után mondja el, így sejteti, hogy 
a török által kiszemelt új fejedelem volt az igazi oka Montecuccoli vissza-
vonulásának. Montecuccolit Erdélyben és Magyarországon is meggyűlöl-
ték az ütközet nélkül véget ért hadjárata miatt. A török sereg Montecuccoli 
elvonulása után támadásba lendült, árulás folytán legyőzte a székely ellen-
állókat, majd váratlanul megtámadta Kemény táborát. A fejedelem nem 
számított a téli hadműveletre, Keményt menekülés közben a lovak halálra 
tiporták, holttestét nem találták meg. 

Az 1662-i országgyűlésen újra a vallási kérdés volt az első téma, majd 
sokan támadták Montecuccolit, aki éles hangú röpirattal válaszolt, melyben 
felsorolta érdemeit. Keményt hibáztatta a kudarcért, mert nem hallgatott rá, 
és nem támogatta eléggé a császári seregeket.376 

1663-ban a Porta hadat üzent a császárnak az Erdélyben állomásozó né-
met csapatok és Zrínyiújvár építése miatt. Lipót a regensburgi birodalmi 
gyűléstől kért segítséget. Montecuccoli kis létszámúnak tartotta a rá bízott 
sereget, és Pozsony, illetve Győr védelmét választva, seregét Ovárnál he-
lyezte el. Forgách szerencsétlen párkányi támadását a hold rossz előjele kí-

376 KAZY, VIII. könyv, 256. 



sérte („triste augurium"), Forgách is alig tudott elmenekülni, az elfogott 
gyalogosokat pedig kegyetlenül megölték. Apafit a nagyvezér az oszmán 
táborba hívta, a fejedelem bár vonakodott, de nem térhetett ki a felszólítás 
elől. Tisztában volt vele, hogy a Porta Magyarországot az ő nevében akarja 
hódoltatásra felszólítani. 

Zrínyi lett a magyar seregek fővezére, akinek a hadi dicsősége egyre fé-
nyesebben ragyogott. Montecuccoli és a Zrínyi testvérek között azonban 
egyre erősebb lett az ellentét: Montecuccoli nem avatkozott be, csak kivárt, 
seregét a két vár védelmére tartalékolta, Zrínyi Miklós pedig támadásba 
lendült, és a Nyulak szigetén győzött, testvére, Péter pedig visszaverte a tö-
rökök Zrínyiújvár elleni váratlan támadását. Miklós gróf Érsekújvárból is 
kicsalt egy csapatot, és megverte, sőt Esztergomnál kemény küzdelemmel 
kiszabadította a keresztény foglyokat, és a zsákmányt visszaszerezte.177 

Wagner Lipót császárról szóló monográfiájában a Zrínyi fivéreknek e tettei-
ről nem szól, sőt állandó hevességgel, meggondolatlansággal vádolja őket, 
minden valószínűség szerint Montecuccoli, illetve Prioratro nyomán. Kazy 
mintegy „kiegészíti" nagyszombati tanártársa könyvét. 

Kazy szerint Zrínyi Péter vitézségben bátyját követi („Petrus Zrinius, 
Nicolai Germani sui virtutem egregie aemulatus est").'178 Ennek bizonyítá-
sául elmondja, hogy a boszniai pasa nyolcezer emberével támadta meg Zrí-
nyiújvárat. Zrínyi Péter előre értesült a támadásról, négyezer horváttal les-
ben állt az erdőben, és megtámadta az oszmán sereget. A szűk út miatt nem 
érvényesülhetett az ellenség számbeli fölénye, a török kétórás harc után 
visszavonult, körülbelül ezer katonát vesztett, és sok előkelő aga volt a hol-
tak között. Kazy azért írhatja le ily részletesen a kitörést és a nagy győzel-
met, amelyet a szakirodalom otocsáci ütközetnek ismer, mert a magyar je-

377 „Secutus affectum, solita alacritate, extremum illud agmen aggressus est, sed 
multo, quam sperabat, difficilius victoriam extorsit. Carris pro valló usi, cum 
équités, tum imprimis Janitzari centum viginti ferocissime repugnârunt, neque 
vinci, nisi mutata pugnae ratione potuerunt. Ergo ex equis omnes desiliunt, re-
petitaque impressione, disjectis obstaculis, ad victoriam, hostium internecione, 
praedae magnitudine, captivorum libertate laetissimam, enituntur." [...] „At ar-
dens animi Zrinius quiescere non potuit. Difficiliorem hosti annonem facturus, 
ac forte Hungáriáé, Moraviae, Silesiae inultas populationes vindicaturus, Cani-
ensem agrum, Turcis tributarium, flammis vastavit, Croatiam et Styriam, im-
mortali nominis sui, apud ultramque nationem gloriâ, exitio laboravit." KAZY, 
VIII. könyv, 277-278. 

378 KAZY, VIII, 278. 



zsuita vitatkozik Wagnerrel és Montecuccolival, jóllehet nevüket elhallgat-
ja. Wagner és az általa meg nem nevezett külföldi vezérek szerint Zrínyiúj-
vár ugyanis rosszul volt építve: kitörésre alkalmatlan volt, a magasan fekvő 
erdőből szemmel lehetett tartani a várat, a külföldről jött katonák egyene-
sen juhakolnak nevezték. Szerintük Montecuccoli helyesen döntött, amikor 
feladta. Kazy ezzel a nézettel szemben örökíthette meg Zrínyi Péter kitöré-
sét, amely éppen azt mutatja, hogy a vár alkalmas ellentámadásra, az erdő 
és a magaslatok pedig az ellenség megfigyelésére és tőrbe ejtésére is le-
hetőséget adnak. 

Zrínyi már 1655-ben tarthatott egy Velence ellen irányuló szárazföldi, 
átkaroló hadművelettől, amely a maga birtokait és testvére, Zrínyi Péter 
tengerparti kikötőit szintén veszélyeztette volna. 1657-ben úgy vélte, hogy 
Csáktornya nem tudna ellenállni, ezért kezdte el építtetni Zrínyiújvárt a két 
folyó találkozásánál.379 

Kazy hangsúlyozza, hogy Allius Licca által vezetett kilencezer főnyi 
sereg a Murán azért keresett átkelőt, hogy Itáliába vezető útra leljen.380 A 
nagyvezér Velence ellen keresett szárazföldi utat, mert Kandia (Kréta) ost-
roma már majdnem húsz éve sikertelenül folyt, és meg akarta bosszulni 
Velence ellenállását. Érthető a Zrínyi testvéreket dicsőítő velencei röpla-
pok sokasága, mert a téli hadjárat Itáliát védő, megelőző támadásnak is fel-
fogható. Kazy Zrínyi Miklós csodálatraméltó bátorságát magasztalja, aki 
háromszáz emberével nekirontott a Murán már átkelt kétezer tatárnak. A 
győzelem után feljegyzi a historikus, hogy a károlyvárosi német kapitány a 
zsákmányból részt követelt, noha nem harcolt egyik csatában sem. Kazy az 
1663. év leírását azzal zárja, hogy Érsekújvár elvesztése miatt nagyon gyá-

379 KOVÁCS JÓZSEF László: Zrínyi-iratok a grazi Landesarchivban, Hadtörté-
nelmi Közlemények, 1998, 4. sz., 923-926. Zrínyi nagyívű politikáját jól 
szemlélteti Lipót császárnak 1664-ben, olasz nyelven írt „igaz tanácsa": „Ha 
(Isten óvjon ettől) Horvátország elesne, és szabaddá tenné az utat, milyen 
helyzetbe kerülnének Velence birtokai és a szemközti tengerpart, avagy Spa-
nyolország és az Egyház földjei?" Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 
211. Régi Magyar Könyvtár, Források 6. - Zrínyi Miklós összes művei, id. ki-
ad., 2003, 844. - Vö. B. SZABÓ János, II. Rákóczi György 1658. évi török há-
borúja, Hadtörténelmi Közlemények, 2001, 2-3. sz., 232-233, 246. 

380 „Allius Licca, de mandato magni Vezirii, cum novem Turcarum millibus, per 
Croatiam aditum in Italiam rimatus, novum Zrinianae virtuti campum aperuit." 
KAZY, VIII, 279. 



szosan kezdődött, de Zrínyi Miklós sok szenvedéssel elért, dicső győzel-
meivel ért véget. 

A História regni Hungariaebtn az 1664. év elbeszélésekor azt olvas-
hatjuk, hogy nagy jelentőségű események következnek. A margón ez áll: 
„A császár és egész Germánia VII. Sándor pápának és XIV. Lajos, Franciaor-
szág királyának, illetve Itália fejedelmei segítségével a török elleni háború-
ra készül."381 A császár támogatta Zrínyinek a téli hadjárattal kapcsolatos 
tervét, bár a bécsi haditanács nem tartotta elfogadható időpontnak. A téli 
hadjárat kezdetén Babócsát és Berzencét gyorsan elfoglalták, de Pécsett 
kemény küzdelem várt az elfáradt katonákra, akik a külvárosban talált bort 
mértéktelenül fogyasztották, a törökök pedig az álomba merült sereget éjjel 
megtámadták, és sokukat megölték. Kazy az eszéki híd elfoglalását és el-
pusztítását részletesen ismerteti. Bár a keresztény seregnek Pécs ostromá-
val fel kellett hagyniuk, az évkönyv hosszan sorolja a téli hadjárat gyümöl-
cseit („fructus hybernae illius expeditionis"): rengeteg állatot, hadianyagot 
zsákmányoltak, sok foglyot kiszabadítottak. Zrínyi hírnevét is részletesen 
tárgyalja: a pápa üdvözölte a győzelmes előretörést, a császár a birodalom 
hercegi címét akarta adományozni Zrínyinek, de ő megelégedett a már ko-
rábban szerzett rangjával. A nagyvezér pedig megöletett több török tisztet, 
és parancsba adta Zrínyiűjvár megtámadását. Zrínyi Péter, ezt megtudva, a 
hegyek szűk ösvényein újra lesben állt, és megverte az érkező török hadat. 
Kazy a hadjárat értékelésében élesen ellentmond Wagnernak, aki úgy véli, 
a hozzáértők szerint a téli hadjáratnak semmi haszna nem volt, csak az 
egyéni hírnév növelését szolgálta. 

Zrínyi Miklós Kanizsa ostromát javasolta, amelynek megvolt a remé-
nye („Nec vana spe hue ducebatur"). A nagyvezér csapatai mélyen Szerbiá-
ban állomásoztak, az eszéki hidat felégették. Az ostrom azonban a várat 
körülvevő mocsár miatt igen nehéz volt. A császár kiadta a parancsot, hogy 
április előtt kezdjék meg a támadást. De senki sem akarta igazán teljesíteni, 
főként Stájerország állt ellen. (Valószínűleg féltek, ha Kanizsát támadják, a 
török esetleg betörésekkel áll bosszút.) Kazy a segítségére sietők közül Es-
terházy Pált emeli ki, talán részben azért, mert a jezsuitákat később is na-
gyon pártfogolta. Zrínyi arra kérte a császárt, hogy a téli szálláson levő se-
reget küldje a felmentő török sereg elé. A nagyvezér átkelt a felépített 
eszéki hídon, a császári vezérek pedig Zrínyi és Strozzi ellenében az ost-
rom abbahagyása mellett döntöttek. 

381 KAZY, IX. könyv, 1. 



Az északi hadtéren Souches hősies győzelmeit említi a történetíró, és 
aiTÓl tudósít, hogy Rákóczi László csellel akarta visszafoglalni Váradot, de 
nem sikerült, mert a piactérre bejutó, töröknek öltözött magyarokat a védők 
számbeli fölénye legyőzte. 

Kazy szerint Montecuccoli először mindent megtett Zrínyiújvár védel-
méért, de a két vezér között egyre rosszabb lett a kapcsolat, mert az érkező 
utánpótlás ellenére Montecuccoli nem akart megütközni, s négy hét után a 
várat fel kellett adni. A várból elvonulni készülő katonákat a janicsárok 
megtámadták és lemészárolták. Zrínyi otthagyta a tábort, és Csáktornyán 
levelet írt Stájerország előkelőihez, amelyben felháborodását fejezte ki: so-
ha nem hallott dolog történt, a törökök egy hadsereg szeme láttára foglaltak 
el egy várat, amelyet már többször hiába ostromoltak.582 Katona István is 
idézi ezt a Zrínyi-levelet, a História er ideában, de nem Kazytól veszi át, 
mert nem tartja eléggé hitelesnek szövegét. A Kazy-féle levélváltozat tar-
talmilag lényegében ugyanazt mondja, de stílusa még zaklatottabb. 

Az oszmán lovasok Győr felé indultak, Montecuccoli Batthyány csapa-
tait vezényelte ellenük, a fősereg pedig Szentgotthárd felé vonult vissza. A 
Rábán átkelő janicsárok elűzték a folyó partjánál tábort verő birodalmi 
erőket, s már-már győztesnek hitték magukat. Montecuccoli ekkor azonban 
általános támadást vezényelt, amely meghozta gyümölcsét: a számbeli fö-
lény és a rendezett sorokban való támadás felőrölte a folyón átkelt török 
sereget. Nagyon sokan az áradó Rábába vesztek. Montecuccoli pedig né-
hány nappal később észak felé fordult, hogy Nyitra és Léva védelmét biz-
tosítsa. 

Kazy hosszan foglalkozik a vasvári békével, amelynek váratlanságát 
már a nagyszombati egyetem történetében hangsúlyozza: a császár min-
denki csodálkozására kötötte meg a békét („magna vulgo admiratione san-
civit"). A Históriaban erősebben fogalmaz, mikor leírja, mekkora megdöb-
benést keltett a magyar törvények ellenében, az országgyűlés tudta nélkül 
kötött béke, amelynek pontjait is felsorolja: húsz év béke, Erdélyben a feje-
delmet a magyarok választják, a német és a török katonaság Erdélyből 
egyaránt kivonul, Rákóczi és Kemény utódai pedig kitiltatnak mindörökre. 

382 „[...] Nuper a solo exeitatum a me munimentum, adhuc prope integrum, hodie 
horis matutinis, in oculis florentis exercitus Caesarei, uno frameorum subsidio, 
Turcae in suam potestatem redegerunt. Atque hue spes nostrae, quas suppetiae 
diu multumque expectatae, ostentabat, reciderunt. D. Montecuculus, otiosa 
fronte, quin quemquam gladium nudare juberet, periculum loci aspexit. [...]" 
KAZY, IX. könyv, 26-27. 



Kazy szerint a franciák és a regensburgi gyűlés a béke ellen volt. Lobko-
witz herceg Pozsonyban nyugtatni próbálta a magyarokat, de félbeszakítot-
ták, mondván: az ország beleegyezése nélkül egy falut sem szabad az el-
lenség kezén hagyni, a béke az ország területének további csökkenését, a 
barbároknak való teljes kiszolgáltatottságot jelenti.383 

Kazy - valószínűleg Wagnert követve - Zrínyi halálát az 1665. évre te-
szi. Zrínyi a harcokhoz edzette lelkét a vadászattal, amikor váratlan halála 
bekövetkezett. Egy óriási, sebzett vadkan után eredt, és mivel az állat útját 
elzárta a sziklás hegy, a kan nekirontott a bánnak. Kazy szerint egy gall if-
jú, aki követte őt, rálőtt a vadkanra, de nem sült el a fegyvere. Kazy talán 
azért is írja, hogy „nem sült el a puskája", mert ezzel akarta a „gyűlöletes 
beszédeknek" elejét venni, vagyis a gyanút terjesztőknek, akik szerint a 
bánt a vadászaton lelőtték. 

Zrínyi „incomparabilis Heros", páratlan hős volt, akit hosszan méltat, 
és számba veszi a különféle kitüntetéseit, valamint az Európa-szerte tartott 
megemlékezéseket. A hős gróf halála után közvetlenül Lippay prímás halá-
lát és méltatását olvashatjuk. A szerző szándéka nyilvánvaló: Zrínyi és 
Lippay hasonlóan hősiesen helytálltak, Zrínyi a csatamezőn, Lippay érsek 
az egyház élén. Az 1666. évet IV. Fülöp spanyol király halálával zárja, 
amellyel talán azt érzékelteti, hogy a vasvári békekötésben a spanyol örö-
kösödési háború lehetősége is szerepet játszott. Kazy az 1667. esztendőtől 
kezdve elégedetlenségről tudósít. Azt ítéli el leginkább a szervezkedésben, 
hogy Zrínyi Péter és társai a török oltalmát kérték, amely szerinte a végső 
szolgaságot jelentette volna. 

Összegzésként azt állapíthatjuk meg, hogy Zrínyi Érsekújvár ostromá-
tól kezdve egyre jelentékenyebb szerepet kap. Ennek az lehet az oka, hogy 
az ország számára rendkívül jelentős végvár elfoglalása, illetve Erdély 
romlása után Lippay érsek és Wesselényi nádor egyetlen reménye a táma-
dó szellemű Zrínyi bán lehetett. 

Kornéli János és Kazy Ferenc Zrínyi-recepciója között egy nagyobb 
különbség van: Kornéli 1657-től kíséri figyelemmel nagy megértéssel Zrí-
nyi tetteit, Kazy pedig csak 1660-as évek elejétől. Kazy azonosul Lippay 
politikájával, és csak attól kezdve ír a bánról, mikor már az érsekkel újra 

383 vicum vei unum alienari non debere, pacem nullám videri. Adeo illi do-
lebat pax illa, quâ regnum iam antea accisum, nuper plus adhuc diminutum, ac 
prope exarmatum barbaro hosti in viscera recepto, omni crudelitate divexan-
dum traderetur. [ . . .]" KAZY, IX. könyv, 40. 



együtt tudott működni. Kazy az 1681. évvel fejezi be Históriaját és Szécsé-
nyi érseket, valamint a megválasztott nádort, Esterházy Pált magasztalja, 
aki a spanyol királytól megkapta az aranygyapjas rendet. Mindketten nagy 
tisztelői voltak Zrínyi Miklósnak. 

Esterházy később Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc ellenfele lett. A 
Kazy testvérek minden valószínűség szerint a nádor felfogásával értettek 
egyet. A magyar érzelmű jezsuiták el akartak szakadni az osztrák tar-
tománytól, ezért is érthető, hogy Kornéli és a kassai jezsuiták szimpatizál-
tak a vezérlő fejedelemmel. Kazy Ferenc alighanem azért nem folytatta a 
História írását, mert nem akart újabb politikai és rendjén belüli vitát szí-
tani. 



2.7. KASSA ÉS NAGYSZOMBAT ELLENTÉTE 

2.7.1. Kazy Ferenc ellentétes értékelése a XVIII. században 

Kazy Ferencről Paintner magasztaló szavakkal emlékezett meg, és halálát 
említve még egyszer felsorolta írói érdemeit: „A nagyon művelt stílusban 
írt, Magyarország minden rendje által elismert könyvei révén nevének em-
léke megmarad, sose hal meg, bár ezeket töredékes idejében, az állandó 
igazgatási gondok közepette, éjszaka, gyertyafény mellett dolgozta ki."384 

Hasonlóan jó véleménye volt róla a Nagyszombatban tanító jezsuita törté-
nészeknek: Muszka Miklósnak, Schmitth Miklósnak, Palma Károlynak és 
Katona Istvánnak. Koller József pedig dicsőítő elogiummal adta tudtul Ka-
zy halálát Pozsonyból a kassai rektornak, Kéri Borgia Ferencnek.385 Leve-
lében „vir eruditissimus"-nak, kiváló tudósnak és minden erénnyel ékesnek 
nevezi Kazyt.386 

Paintner sajnos nem vált be jósnak, mert Kazy Ferencet és testvérét bi-
zony elfelejtette az utókor, és írói munkásságát nem ítélte meg rangján. 
Horányi Elek nem sokra értékelte Kazy Ferenc történetírását, Timon kéz-
iratos művei felhasználójának és elég gyenge utánzójának tartotta. Horányi 
szerint a nagyszombati egyetem történetéről szóló könyvének dagályos a 
stílusa, nem a lényegről ír.387 A későbbi szakirodalom valószínűleg elsősor-
ban tőle veszi át Kazy értékelést. Mi lehetett az oka Horányi negatív bírála-

384 „Relicta nominis sui memoria, nunquam intermoritura, in libris stilo cultissimo 
conscriptis, atque universis Hungáriáé ordinibus mirifice probatis, quos subce-
sivis horis, inter assiduas continui gubernii curas, elucubratus est." PAINT-
NER, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciáé Austriae... ab 
anno 1554 ad nostra tempóra, PFKK 118. C. 35 

385 Koller József a pozsonyi jezsuita rektor lehet. Össze lehet téveszteni a pécsi 
egyházmegyés Koller Józseffel, aki szintén élt Pozsonyban. Ráadásul az egy-
házmegyés Koller József műveit Stoeger összekeverte a jezsuita Koller Igná-
céval. Kéri Borgia Ferenc ebben az évben Kassán volt rektor, de máskor 
Nagyszombatban is betöltötte ezt a magas tisztséget. Őt pedig Kéri Bálinttal 
könnyű összetéveszteni. 

386 KOLLER József, Elogium Kazy Ferenc, BEKK, Tudós levelezések, Lat. 70. 
1759. június 12. Pozsony. 



tának? A piarista - jezsuita ellentét? Ez is lehetséges, de azért a piarista tu-
dós több jezsuita történészt csak dicsérettel említ lexikonában. 

Horányinak a Historidró] sincs jó véleménye: Istvánffy krónikájánál 
sokkal gyengébbnek vélte, és az első két kötetet Timon Sámuel művének 
tartotta. Valószínűleg a História előszavára hagyatkozik, amelyben Kazy 
Timon hátrahagyott írásait forrásának nevezte, és Istvánffy Miklóst vallotta 
példaképének, majd Timonról emlékezett meg: „aki miután megírta a ma-
gyar történelem szinopszisát, sok mindent összeírt, amellyel kibővíthette 
Rudolf, Mátyás, sőt II. és III. Ferdinánd történetét, de az hátramaradt, hogy 
a még szétszórva levő részletek egy kötetben, a történtek évenkénti rendjé-
ben tárgyalva, művelt stílusban összegeztessenek. Timont az éjszakai mun-
kától megfáradt és megtört életereje, majd a halála akadályozta meg ebben 
a munkában".388 

Kazy a prefációt azzal fejezte be, hogy ő maga szívesen folytatta a tör-
ténetírást. Horányi és Hóman részben ebből a bevezetésből vonhatták le 
megsemmisítő véleményüket, nem ügyelve arra, hogy az előszónak mindig 
kötelező eleme volt egy híres személyiségre való utalás és a szerénység 
hangsúlyozása. Gondoljunk csak Zrínyi Miklós 5jrenö-kőtetének prefáció-
jára vagy a mindenki által elismert műveltségű és szép stílusú jezsuita Pal-
ma Ferenc Károly Notitidjának az olvasótól elnézést kérő soraira. 

387 A Horányival kapcsolatban levő protestáns Wallaszkynak is ez a véleménye. 
Némi igazság van benne, hogy Wallaszky szerint Kazy egyetemtörténetének 
az igazi címe „Panegyricus Societatis Iesu Tyrnaviensis" lenne. Kazynak 
egyik fő forrása lehetett az egyetemi rektorokról írt elogiumok gyűjteménye, 
de sokszor az ország történeti eseményeit is leírja, jó példa erre Zrínyi 
dicsőítése. Wallaszky nehezményezi a protestánsoknak „hereticusként" való 
emlegetését is. Vö. WALLASZKY Pál, Conspectus reipublicae litterariae in 
Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempóra delineatus, Pozsony - Lip-
cse, 1785,8-11. 

388 KAZY I, I. könyv, Ingressus in históriám, A (0) retro (számozatlan oldal). 



2.7.2. Kaprinai István szerepe Kazy Ferenc megítélésében 

Kaprinai önéletrajzából tudhatjuk: Timon Sámuel rá hagyta műveit és kézi-
ratait, sőt „a tanár és tanítvány viszonyán túlnőtt barátságuk".389 Timont 
„teljesen tiszta lelkű" embernek nevezi, aki kutatásaival utat mutatott a 
jövő nemzedéknek.390 Kaprinai Timont annyira tisztelte, hogy egy ünnep-
ség keretében kitette képmását a kassai kollégium falára.391 Kaprinai idézte 
Bél Mátyás fiát, a szintén történész Bél András Károlyt: „aranyszobrot kel-
lene állítani neki".392 

Timon műveinek felsorolásakor a Synopsis chronologica említése után 
ezt olvashatjuk: „sub nomine brevis commentarii" 1718. Paintner és mások, 
köztük Horányi szerint azonban a Brevis commentariusnak Timon csak a 
promotora volt, és Kazy János írta. Hogyan téveszthette el ezt Kaprinai? 
Az Epitome chronologicdt is csak Timon művei között tartja számon, aki 
„sokban korrigálta és bővítette" a Synopsist. Az Epitome szerzői között 
sem Kazy Jánost, sem Rost Tamás nevét nem említette. 

Kazy Ferencről is írt Kaprinai a Catcilogus scriptorumban, ennek az le-
het az oka, hogy Kazy Kassán adta ki Ovidiust imitáló első művét, a Fasti 
Hungáriáéi, amelyben a magyar történelem és nép ünnepeit vette számba. 
Kaprinai bár mind hitében, mind műveltségében nagyon kiválóként jelle-
mezte Kazyt, de a szövegben semmi érzelmi kapcsolat nem fedezhető fel a 
két történész között. Kaprinainak ismernie kellett Koller Józsefnek a kassai 
rektorhoz írt elogiumát, de a lelkes, magasztaló sorok hatását nem fedez-
hetjük fel a Catalogusban. Kaprinai Kazy Ferenc műveinek felsorolásakor 
a História regni Hungáriáének csak az 1749-ben kiadott második köteténél 

389 HÖLVENYI György, A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend, 
MKSZ, 1974, 239. 

390 KAPRINAI, Catalogus scriptorum..., BEKK, Kaprinai-gyűj temény, B, 
LXXXVIII, 53: „animi Vir integerrimi", 61: „viamque monstrasse illis, qui 
uberius, atque copiosius exposituri sunt aliquando." 

391 „Nuper ego Patri Samuel i Timon imaginem pro ambitu Collegii posui cum hac 
inscriptione: P. Sámuel Timon Ungarns Societatis Jesu professus. Vir magnae 
humilitatis, orationis, patientiae, indefessi laboris, ac eruditionis. Scriptis de 
História Hungáriáé libris optime meritus. Obiit Cassoviae 7 Április 1736, aeta-
tis 61, initae Societatis 43." Kaprinai István Schmitth Miklós dékánnak, 
BEKK, Tudós levelezés, Lat. 148. 1758 és 1761 között. 

392 KAPRINAI, Catalogus scriptorum..., BEKK, Kaprinai-gyűj temény, B, 
LXXXVIII, 59. 



jegyzi meg: Kazy Ferenc írta („authore Francisco Kazi"), mert az első rész 
alkotójának Timon Sámuelt tartotta. Ez kiderül Timon műveinek felsorolá-
sakor: Kaprinai szerint Timon írta az Annales regni Hungáriáét, amelyet 
felhasznált Kazy Ferenc a Regni Hungáriáé História megírásakor, mint azt 
az előszóban megvallja.393 

Valószínű, hogy sokan közvetve vagy közvetlenül Kaprinaitól vették 
át: Kazy Históriaja nagyon függ Timon kéziratától. Lehetséges, hogy Ho-
rányi is, bár az írói lexikonának bevezetőjében nem említi Kaprinai nevét. 
A Nova memoria című, javított kiadásból viszont egyértelmű, hogy Kapri-
nai biztosan átadott kéziratokat Horányinak, mert Árvái Mihály jezsuitával 
kapcsolatban önmagát kijavítva megjegyzi: Árvái írta a Res litteraria Hun-
gáriáé című, Kassán megjelent művet (1735), és ezt Kaprinai Istvántól ka-
pott írásokból tudja.3W Rendje feloszlatása után Kaprinainak a jezsuita kézira-
tokat a Budára, majd Pestre költözött egyetemnek kellett átadnia, és ezeket 
az Egyetemi Könyvtárban őrizték. Kaprinai felhívhatta a Catalogusra is 
Horányi figyelmét, aki kiírhatta belőle az adatokat. Kérdés azonban, hogy 
akkor Horányi például miért nem biztos abban, hogy Kéri Bálint írta a Se-
ries banorumot, amelyben Kaprinai szerint nem lehet kételkedni? 

Vajon Kaprinai figyelmét elkerülte, hogy Kazy Ferenc Históriájának a 
Nagyszombatban, 1737-ben megjelent első kötete 336 hatalmas méretű ol-
dalból áll, és az Annalesnek csak egy része tulajdonítható biztosan Timon-
nak? Mint megállapítottuk, a kéziratban Kazy nyomtatott művére való uta-
lást találhatunk, a stílusban és a szerkesztésben való nagy különbségekről 
ne is beszéljünk. Ezt ne vette volna észre Kaprinai? Az a gyanúnk, hogy az 
Annales kéziratának elején olvasható, megtévesztő bejegyzés tőle szárma-
zik. Miért nem javította ki tévedéseit, mikor 1766 és 1773 között már 
Nagyszombatban élt, és Schmitth Miklós mellett történetírással foglalko-
zott? Nem mellékes, hogy Kaprinai gyűjteményéhez van sorolva az Anna-
les tisztázata is, amelyből kihagyták a Kazyra való utalást. 

393 „Annales Regni Hungáriáé post Nicolaum Istvánfium ab anno 1598 usque ad 
annum 1662 perducti. Est opus MSS., quo usus est Franciscus Kazi Societatis 
nostrae sacerdos in conficienda Regni Hungáriáé Históriáé, ut ipsémét in prae-
fatione tomi primi non diffitetur." KAPRINAI, Catalogus scriptorum..., 63. 

394 „Haec didici ex litteris Cl. Stephani Kaprinai ad me datis. De hoc libello iudici-
um legi potest in praefatione ad nostram Memóriám Hungarorum et provincia-
lium scriptis editis notorum, relatum Parte I. pag IV." HORÁNYI, Nova me-
moria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum, I, Pest, 1792, 
185. Horányi a Memóriának a Lectori salutem 4. (bal)oldalára utal. 



Mi lehet az oka e megtévesztő adatoknak? Timon Sámuel és Kazy Fe-
renc művei között nem látunk lényeges szemléletbeli különbséget. Kapri-
nai és a Kazy testvérek ellentétére gondolhatunk, amely hátterében Kassa 
és Nagyszombat rivalitása állhat. A Kazy testvérek Nagyszombatban taní-
tottak és írtak, Timon és Kaprinai elsősorban Kassán. Feltételezhetjük, 
hogy Kaprinai félthette Timon hírnevét Kazy műveitől. Elfogultsága össze-
függhet Kassa és Nagyszombat jezsuita tanárainak eltérő szemléletével.395 

Nagyszombat egyeteme és nyomdája a mindenkori nagyhatalmú érsektől 
függött. Bécshez nagyon közel volt földrajzilag, ami óhatatlanul politikai 
közelséget vont magával. Itt több német származású jezsuita is tanított, 
köztük Franz Wagner, akivel Katona István exjezsuitaként többször vitat-
kozott. 

Kassa és Nagyszombat feszült viszonyát, konkrétan pedig a Kazy Fe-
renccel való ellentétet más is bizonyítja. Adányi András az 1742-ben Kas-
sán megjelent Fcis tor um Hungáriáé című eposzának bevezetésében azt ál-
lítja, hogy bár ugyanitt, Kassán korábban megjelent egy hasonló című 
munka, de ő nem olvasta, nem is tudja, hogy ki írta, semmi közös nincs a 
két műben.396 Ez a költemény nem lehet más, mint Kazy Ferenc fiatalkori 
műve, a Kassán 1721-ben megjelent Fasti Hungáriáé.™ Ha nagyon fino-
man akarunk fogalmazni, akkor arra gondolunk, hogy Adányi a maga köl-
tészetével háttérbe akarta szorítani Kazyét. Ha azonban reálisan számot ve-
tünk azzal, hogy lehetetlen az, hogy a Kassán tanító Adányi ne tudja, ki az 
ugyanott megjelent, rendtársa által írt Fasti Hungáriáé szerzője, akkor arra 

395 Käfer István és Jozef Simoncic tanár úrnak köszönöm a kassai jezsuita iskolá-
val és a későbbi kassai egyetemmel kapcsolatos címlistát; a szlovák nyelvű 
irodalmat még nem tudtam hasznosítani. 

396 „Nec illud vos commoveat, velimus, quod perpaucis abhinc annis hoc in loco, 
necio qui, Hungáriáé Fasti publici juris facti sint. Audivimus, non insciamur, 
quiddam de illis: videre, ut maxime voluerimus, licuit nondum, tantum abest, 
ut legerimus. Id unum sic habete: Nostras extra nomen, commune cum iis ha-
bere nihil: quos ut, ubi per occupationes licuerit, evolvatis, oramus quam quod 
vehementisseme." ADÁNYI András, Fastorum Hungáriáé pars I et II., Kassa, 
1742. Vö. SZÖRÉNYI László, Meghalt Mátyás, oda az Isten kardja, Adányi 
András = SZ. L., Hunok és jezsuiták, Fejezetek a magyarországi latin hősepika 
történetéből, Bp., 1993, 110. 

397 Szörényi nem adja meg a Fasti Hungáriáé szerzőjének nevét, a jegyzetben is 
csak a promotorra hivatkozik, mert a címlapon csak az ő nevét szokták feltün-
tetni. 



a következtetésre juthatunk, hogy ez „damnatio memoriae", vagyis Kazy 
Ferenc nevét Kassán még említeni sem volt illő! 

Adányi, bár többször tanított Nagyszombatban, mégis a kassai kollégi-
um történetét írta meg (1743),398 sőt ódát szerzett Mária Terézia tiszteletére, 
mert a nagyszombati egyetemet Budára költöztette át (1780). Vajon Adá-
nyi a feloszlatás utáni kényszer hatására verselt, vagy valóban örült mások-
kal együtt, hogy Pázmány eredeti terve szerint Budára költözött az egye-
tem? Valószínűleg valóban örült az átköltöztetésnek, mert így az egyetem 
messzebb került Bécstől. Már Széchényi György érsek is talán azért volt 
oly bőkezű a budai jezsuita akadémia létesítésekor, mert az egyetemet Páz-
mány alapító okiratának értelmében át akarta helyezni Budára.199 Sőt lehet-
séges, hogy Széchényi érsek a nagy összegű alapítványaival az önálló ma-
gyar jezsuita tartomány anyagi alapjait akarta megteremteni, követve ezzel 
Lippay érsek szándékát. A szétválás mellett érvelő magyar jezsuiták 1695-
ben nem véletlenül hivatkozhattak a tekintélyes Széchényi érsek alapítvá-
nyaira."400 

Kassa és Nagyszombat ellentétének valószínűleg az osztrák és magyar 
érzelmű jezsuiták ellentéte az alapja. Kaprinai és a Kassán tanító jezsuiták 
többsége a Kazy testvéreket túl lojálisnak tarthatta a bécsi udvarhoz. Erre 
szolgálhatott alapot, hogy a Kazy János által kiadott könyvben a bécsi köz-
pontosítás vezéralakja, Savoyai Jenő dicsőítette a békét, és Kazy írt hozzá 
egy államelméletről szóló dialógust Természetesen a monarchia kerül ki 
győztesen a nemesi respublica ellenében. Aligha tévedünk, ha a Habsburg-
uralom győzelmének igazolását látjuk ebben II. Rákóczi Ferenc állam-
eszményével szemben. 

A Kazy testvérek az egyetem felelős vezetői voltak, akik jól tudták, 
hogy Bécsben alaposan átnézik a kiadott könyveket, és a renden belüli fe-
szültségek ugyancsak óvatosságra késztették őket. Ezért is tekinthető bátor 
tettnek Kazy Ferenctől a vasvári béke értékelése. 

398 ADÁNYI András, Initia Cassoviensis Societatis Jesu, 1601-1640, Kassa, 
1743. A pannonhalmi példány Paintneré volt, aki ráírta tollal Adányi nevét, 
nehogy a promotornak, Akai Jánosnak tulajdonítsák a szerzőséget. 

399 Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, id. kiad., Matusek András 
Széchényi György fölött, Pozsony, 1695. mártius 18., 303-304; 453. 

400 LUKÁCS L., I. m., 25-26. 



2.7.3. Az abszolutizmus elleni összefogás 

A történetíráshoz hasonló jelenségeket figyelt meg Szörényi László a je-
zsuita poétika kutatásakor. „Ebben az időben az osztrák provincia költésze-
te már csak látszólag volt egységes. Ennek előzményei a század elejére 
nyúlnak vissza. Az osztrák és magyar fél, Bécs, Graz, illetve Nagyszom-
bat, Kassa, Kolozsvár útjai elváltak. [...] Az osztrák (bécsi származású), ám 
több évig Nagyszombatban tevékenykedő Schez magyar tárgyú, diszti-
chonban írott Carmen elegiacuma talán az utolsó nagyszabású költői alko-
tás, amelyet még egy bensőleg egységes osztrák rendtartomány szült. 
Schez még össze tudta egyeztetni a hun monda és a magyar honfoglalási 
monda felhasznált elemeit a Habsburg-hűséggel és a magyar önállósági tö-
rekvések leplezetlen elítélésével, hiszen a mondai elemek számára csupán 
nyersanyagot jelentettek egy rokokó ovidizáló álmitológiához, akárcsak 
történeti forrásainak geológiai vagy vízrajzi adatai. Ám a további fejlődés 
során Schez osztrák és magyar követői más-más utat választottak"*"1 

A Wesselényi-féle szervezkedés és az utána következő megtorlás érté-
kelése komoly ellentétet okozhatott a rendben. Sokan emlékezhettek Balassa 
Pál sorsára. Nagyszombatban az osztrák nemzetiségű vizsgáztatók a koráb-
ban kiváló eredményt elért Balassát nem akarták átengedni a végső tanári 
vizsgán. Közbenjárásra mégis tanár lehetett, és retorikát tanított. Egy alka-
lommal azonban diákjai a felkelők vezetőjét, Wesselényi Pált dicsérték 
verseikben. Valószínűleg azért merték ezt megtenni, mert tudták, hogy taná-
ruk véleménye hasonló. Ez kitudódott, és Bécshez hű rendtársai Balassát 
feljelentették, sőt elérték azt is, hogy a generális 1676-ban a rendből is el-
bocsássa.402 

A XVIII. század közepén az abszolutizmus előretörésével teljesen meg-
változott a jezsuita rend helyzete. A kéziratokból tudjuk, hogy a magyar je-
zsuiták körében milyen nagy visszhangot váltott ki, hogy Portugáliából és 

401 SZÖRÉNYI L., Az osztrák jezsuita rendtartomány költőinek Ovidiust és Vergi-
liust utánzó hősepikus költészete a XVIII. században = Sz. L., I. m., 132-133. 

402 TÖRÖK József - LEGEZA László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp., 
1999, 20. Vö. LUKÁCS László, I. m„ 19-21. „P. Oliva a Balassa esetet na-
gyon a szívére vette. Attól tartott, hogy az ilyen és hasonló esetekből komoly 
bajok származhatnak. Ezért újból felszólította a provinciálist, hogy a házfőnö-
kökön keresztül tiltsa meg a rendtagoknak, hogy olyasmit írjanak vagy nyilat-
kozzanak, ami az uralkodót vagy kormánya embereit sértené." 



a hozzá tartozó amerikai területekről száműzték az indiánoknak külön kis 
államot teremtő jezsuitákat, akik ezzel az uralkodó osztály gazdasági és 
politikai érdekeit megsértették. 1762-ben azonban XV. Lajos már Francia-
országból tiltotta ki a jezsuitákat, 1767-ben pedig Spanyolországból kellett 
távozniuk. A keresztény missziónál előbbre való lett az államérdek, és a je-
zsuiták túlzott befolyását az állam irányítói mindenképpen meg akarták 
szüntetni, s ebben más szerzetesrendek, illetve főpapok segítségére is szá-
mítottak. 

Magyarországon szintén érződött a változás. Barkóczy Ferenc, az elég-
gé felvilágosodás-párti egri érsek Kassáról Egerbe hozatta a növendékpap-
ságot, ezzel szinte lehetetlen helyzetbe került a kassai jezsuita kollégium.401 

1761-ben esztergomi érsekként pedig német püspökök, köztük a bécsi ér-
sek példájára több jelentős intézmény vezetését kivette a jezsuiták kezéből, 
amit a kormányzat jó néven vett tőle, mert a központi irányítás erősödését 
jelentette. A jezsuitáknak a Bécsben levő Pázmáneumot százharmincnyolc 
évig tartó irányítás után kellett átadniuk. A királynővel végül mégis meg-
romlott az érsek viszonya, mert nem akarta engedni az állami irányítás nö-
vekedését az egyház életében. 

Kaprinai a Catalogusban a Magyarországra vonatkozó összegyűjtött 
történelmi források között Rákóczitól nemcsak az Emlékiratokat, hanem az 
1751-ben, Párizsban megjelent Testament politique et moral du prince Rá-
kóczi című írását is számon tartotta („Rákóczi herceg politikai és erkölcsi 
végrendelete").404 Ráadásul a XIV. Lajos-féle teljes abszolutizmust bíráló 
Fénelon „Telemakus" című műve után sorolta fel, amely Rákóczi kedves 
olvasmánya volt. Rákóczi a Politikai és erkölcsi végrendeletét latinul el-
küldte 1730-ban Lengyelországba Tractatus de potestate címmel („Érteke-
zés a hatalomról"). „Rákóczi Jan Stanislaw Jablonowski (1669-1731) rus-
siai palatínusnak küldte, aki maga is íróember volt, de különböző politikai 
és vallásos munkák megírása mellett először fordította le Fénelon Téléma-
que-)át lengyelre."405 

A kor egyik legkedveltebb politikai tanmeséje latinul és magyarul is 
többször megjelent Kassán, az előszót pedig Kaprinai írta hozzá!406 Ráday 
Gedeon, aki Rákóczi kancellárjának fia volt, többször versbe akarta foglal-

403 MESZLÉNYI Antal, Kdnoni látogatás a kassai jezsuita egyetemen, Bp., 1941, 
12-15. Különlenyomat a Teológia 1941. évfolyamának 2-\. számából. 

404 KAPRINAI, /. m., 191, 284-285. 
405 KÖPECZI B., II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete = Uő., Ma-

gyarok és franciák, id. kiad., 233-234. 



ni Fénelon híres művét, Zrínyi eposzát pedig hexameterbe próbálta átírni, 
mert a verselése nem tetszett neki. Ráday segítette Zilai Sámuelt, aki Ma-
rosvásárhelyen kiadta az Afiumoi 1790-ben vagy 1791-ben.407 Ráday és a 
piarista Horányi alapvetően elfogadták a felvilágosodás nézeteit, a jezsuitá-
kat nem igazán kedvelték, de nem voltak támogatói a bécsi abszolutizmus 
térnyerésének sem. 

Horányi jelentős történelmi forrásokat is kiadott, amelyek között volt 
Bethlen János krónikájának kéziratban maradt része, amelyben a Wesselé-
nyi-szervezkedés utáni súlyos büntetéseket az abszolutizmus bevezetésé-
nek vágyával magyarázta és nem fordítva.408 Bethlen szerint Nádasdy aka-
dálya volt az „ország örökös tartománnyá" tételének, „ezért kellett eltenni 
láb alól". Zrínyi Péter haláláról ugyancsak másképp vélekedik Bethlen Já-
nos, mint a Királyi Magyarország történetírói. A bán lefejezését kommen-
tálva újra feléleszti a bátyja halálakor elterjedt gyanút: lehet, hogy a bécsi 
udvar okozta a halálát. „Megöletése után ismét megújult az a rettenetes 
gyanú, hogy Zrínyi alá volt rendelve a bécsi udvar tanácsának, hogy rom-
lásba sodorja a magyarokat. így míg ez a hatalmas titok a kérvényben köz-
hírré tétetett volna, mielőtt erőre kaphatott volna, és Európa megtudhatta 
volna, hogy a nagyon virágzó magyar nemzet királya saját cseléből semmi-
sült meg, megölték Zrínyit. Nagy volt a gyanú. Hogy vajon így volt-e, azt 
mindenekelőtt a minden titkot kifürkésző Isten tudja, és ő fog minden bi-
zonnyal ítélkezni az igazság mérlege szerint."409 

A Horányi által kiadott Bethlen János-szöveg lett Palma Ferenc Károly 
és Katona István egyik megbízható forrása. Horányi fordította le magyarra 
a kivégzett Nádasdy Ferenc által megjelentetett Mausoleumot, a koronázási 

406 KOPECZI Béla, A magyar Télémaque = Uő, Magyarok és franciák, id. kiad., 
287-318. 

407 NAGY Levente, Zrínyi és Erdély, A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai 
kapcsolatai Erdéllyel, Bp., 2003, 192-195. Irodalomtörténeti Füzetek 154. Ar-
gumentum 

408 R. VÁRKONYI Ágnes, A Wesselényi szervezkedés történetéhez 1664-1671 = 
Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, Bp., 2002, 429-430. 

409 BETHLEN János, I. m„ 407-408. - Teleki Mihály nem volt jó véleménnyel 
Zrínyi Péterről, aki visszaemlékezése szerint „azzal kérkedett előtte Eperjesen, 
hogy mindkét császár üstökét kezében tartja. Teleki annyit jegyzett meg rá, 
hogy az egyiké kopasz szokott lenni, így nem foghatni meg, a másiknak vi-
szont nagy a haja, nem fér el Zrínyi markában". Trócsányi felteszi a kérdést, 
hogy nem utólagos bölcsessége-e ez Telekinek. Szerintünk nem. Ezt támaszt-



eskü nélkül uralkodó II. Józsefet pedig nem vette be a magyar királyokról 
szóló könyvébe.410 A piarista és jezsuita szemléleti különbség, rivalitás te-
hát viszonylagos érvényű. Bár a felvilágosodáshoz és a polgári világhoz 
közelebb álló piaristák bírálták a jezsuita történészek nézeteit és viszont, de 
összekötötte őket a magyar királyság jogtörténetéhez való ragaszkodás. A 
törvényeket az uralkodónak és kormányának be kell tartania, és csak az or-
szággyűlés jogosult a megváltoztatásukra. 

Kaprinai és baráti köre valószínűleg egyetértett Fénelon és Rákóczi po-
litikai nézeteivel. Zrínyi Miklóst pedig a rendiséget, a nemzeti törvényeket 
elnyomó bécsi abszolutizmus ellen küzdő első nagy történelmi személyi-
ségnek láthatták, aki mindent megtett, hogy Magyarország ne váljon a bi-
rodalom örökös tartományává. 

A kassai és nagyszombati tanárok a rendet fenyegető veszélyben köze-
lebb kerülhettek egymáshoz. Kaprinai István a levelében - amelyben meg-
írta, hogy Timon emlékét megörökítette a kassai kollégium falán - a nagy-
szombati dékánt, Schmitth Miklóst „lelkem, atyám"-ként szólította meg. 
Schmitth a köztük kialakult bizalmas viszony miatt hívhatta Kaprinait 
Nagyszombatba, és hagyta rá a felbecsülhetetlen értékű, de az udvari körök 
által egyre bizalmatlanabbul tekintett jezsuita forrásmásolatokat. 

hatja alá Teleki egyik - Trócsányi által idézett - levele, amelyben Thököly Im-
rét Zrínyi Péterhez hasonlította, aki mindkét császárnál kedves akar lenni, és 
végül a Porta segítségével Apafi helyét is el akarta foglalni. Ez a „harmadik 
út" - nem túl szerencsés - folytatása: Zrínyi Péter és Thököly Imre is a lengyel 
király segítsége által akart a lehető legnagyobb függetlenséget elérni a két csá-
szár, sőt az erdélyi fejedelemmel szemben is. Vö. TRÓCSÁNYI Zs., I. m„ 78., 
249., 278-280. 

410 TARNAI Andor, Az egyházias tudományosság alkonya = A magyar irodalom 
története, II, id. kiad., 566. 



2.8. KÉRI BÁLINT (1712-1763) 

2.8.1. A Series banorum ( 1737) 

A Series banorum íróját már a XVIII. században vitatták. A probléma tisz-
tázásához a már említett Catalogus scriptorum segíthet leginkább. Ez a kéz-
irat azért is olyan értékes, mert még Kéri Bálint életében készült, aki akkor 
a rendtar tomány egyik tanácsosa volt.4" A Catalogus Kéri második kötete-
ként említi a Series banorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae chronolo-
gicdt („A dalmáciai , horvátországi és szlavóniai bánok évkönyve").4 1 2 Kéri 
Bálint valószínűleg az első a Magyarországon m ű k ö d ő jezsui ta szerzők kö-
zül, aki Illíria történelmével foglalkozott.411 A források megszerzésében bi-
zonyára sokat segítettek neki a horvát rendtársai. 

Kapr ina inak a Series banorumhoz f űzö t t j egyze tébő l meg t u d h a t j u k , 
hogy Bél Károly András dicsőíti ezt a munkát , amely Lucius (Lucio), Rátt-

411 KAPRINAI István, Catalogus scriptorum in collegio Cassoviensi Societatis 
Jesu. Ab anno 1724. BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B, LXXXVIII, 77-80. Az 
életrajz utolsó bekezdése Kérit a tartomány vezetőségi tagjaként tartja számon, 
és érdemeit érzelmektől áthatva dicsőíti. „Nunc Provinciáé Austriae Praesidis, 
a secretis et consiliis positus, socium agit a prudentia, singulari in omnes comi-
tate, agendi dexteritate caeterisque gratiae et naturae dotibus ita commendatus, 
ut maximorum quorumvis gratias et amorem promereatur." - Értékes forrás le-
hetne TOLVAY Imre, a neves jezsuita szerző Epistula de morte Valentini Kéry 
című levele (Nagyszombat, 1764), amelynek Zelliger szerint az OSZK-ban 
kellene lenni, de a kérésemre utána néző Vásárhelyi Judit nem lelte fel. Ma-
gyarul is kiadták 1769-ben, de ez sem található. Lehet, hogy Velics még ebből 
az iratból idéz, amikor a betegek gondozásában való jártasságáról beszél. Az 
idős rendtársak a zsoltárt idézve ezt mondták róla: „Ipse est, qui laetificat se-
nectutem nostram!" („O az, aki megvidámítja az öregségünket!") - Tolvay 
egyébként a XVI-XVII. század hőseit megéneklő Laureatum in heroibus Hun-
gáriáé saeculum (Nagyszombat, 1718) című művében megverseli Zrínyi 
Györgyöt (+1603) Pethő Gergely Rövid magyar krónika című könyve alapján. 
Kazy János volt művének kiadója. 

412 Kaprinai időrendben halad, ezért említi először a Lusus poeticos allegoricos, 
carmine elegiaco című művét (Nagyszombat, 1736.). 

413 KÉRI Bálint, Series banorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae chronologica 
ad annum saeculi huius trigesimum tertium producta, Nagyszombat, 1737. -
A továbbiakban csak névvel és lapszámmal hivatkozom a könyvre. 



kay és Timon művét folytatja. Kaprinai azonban megjegyzi: Bél András 
nagyot téved, amikor Hellmarnak tulajdonítja a szerzőséget, mert Kéri 
Bálint írta és Hellmarnak dedikálta művét.414 A két név ezért keveredhetett 
össze. Horányi három művet sorol fel Kéritől, elsőként a legismertebbet, a 
Series banorumot, amelyet nem tart sokra, mert szerinte a szerző Ráttkay, 
Timon és Lucius könyveit használta fel, sőt Bél András szerint Hellmar ír-
ta, de a jezsuiták - köztük Schmitth Miklós - Kérinek tulajdonítják.415 

Az újabb biográfusok közül Stoeger és Velics írja le Kéri Bálint életút-
ját. Sok évig tanult Bécsben, Grazban, Rómában gyóntató volt, a leg-
hosszabb ideig Kassán működött, majd élete utolsó két évében lett Nagy-
szombatban rektor.416 Stoeger még egy mozgáselméleti értekezéséről is 
tudni vél, de ezt ugyancsak tévedésnek tarthatjuk.417 Stoeger szerint egye-
dül Bél András tartja Hellmar (Hellmayr) Antalt a Series banorum szerzőjé-
nek, mindenki más azt vallja, hogy Kéri Bálint a szerzője, és nagyon dicséri 
munkáját. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Stoegernek ez a megjegy-
zése nem pontos, mert lexikonának egyik forrása, Paintner a Series bano-
rumot szintén Hellmarnak tulajdonította, és jóval később a nagyszombati 
nyomdai kiadványok összeállítója is ezt tette.418 Jól tükrözi ez a vita, hogy a 
valódi szerzőt mennyire nehéz elkülöníteni a címlapon feltüntetett másik 
névtől - még a jezsuitának induló és a rendhez lelkileg ragaszkodó Paint-
ner is tévedett. 

414 „Verum vir clarissimus [Carolus Andreas Bel) magnopere fallitur, cum illud 
Antonio Hellmaro attribuât, nam licet Philosophiae Magistris ab eo recens crea-
tis inscriptum sit, non tarnen Hellmarus, sed Valentinus Kéri eo anno Rhetori-
cam Tyrnaviae professus illud composuit, Rhetorumque Tyrnaviensium nomi-
ne Magistris, pro more dedicavit, ut omnibus est compertum." KAPRINAI Ist-
ván, Catalogus scriptorum, BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B, LXXXVIII, 79. 
- Bél Károly András a híres evangélikus történész, Bél Mátyás Lipcsében taní-
tó fia. 

415 HORÁNYI, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, II, 
Bécs, 1776, 335-336. - BÉL ANDRÁS Károly, De archiofficiis Regni Hungá-
riáé, Lipcse 1749, 27. - SCHMITTH Miklós, Imperatores Ottomanici II, 442. 
Horányi Kéri könyvének stílusát eléggé műveletlennek tartja Schwarcz véle-
ményét követve. 

416 STOEGER, Scriptores provinciáé Austriacae Societatis Jesu, Bécs, 1856, 180. 
- VELICS László, Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából, III, Bp., 1914, 53. 
Kéri négy évig élt Rómában, ott ismerhette meg Lucio műveit. 

417 KÉRI Bálint, Lusus poetici allegorici, Nagyszombat, 1736., illetve Introductio-
ns facilis in doctrinam de motu continuatio, Bécs, 1746. 



Horányi még két könyvet tulajdonít Kérinek. A Series iudicum curiae 
regiaet („Magyarország országbírói"), de Kaprinai szerint ennek szerzője 
valójában Péterffy Károly, és a História regni Hungáriáé („Magyarország 
története") címűt, amelyről Tomka Szászky János azt gondolja, hogy Kéri 
Bálint írta. Mivel Horányi sem tudja, hol lelhető fel a História, és Kaprinai 
erről a műről sem tud, valószínűsíthető, hogy Tomka Szászky és Horányi 
tévedéséről van szó. Kéri a Nagyszombatban összeállított - a kassaihoz ha-
sonlóan megbízható - írói katalógusban is szerepel, mert Kéri utolsó évei-
ben Nagyszombatban működött. Péterffy Károly és Szegedi Mihály, a 
nagyszombati biográfia szerzői csak két könyvet tulajdonítanak neki: a Lu-
sus poeticos és a Series banorum címűt.419 Kaprinai kassai összeírása szin-
tén erről a kettőről tud. 

A Series banorum forrásai közül a latinosan Luciusnak írt dalmát szer-
ző, vagyis Giovanni Lucio De regno Dalmatiae et Croatiae (1666) című 
könyvére érdemes felfigyelni. Bene Sándor Luciót „az immár szolid adat-
bázisra és fejlett forráskritikára építő tudományos igényű 'laikus' historio-
gráfia jellegzetes képviselőjének" nevezi.420 Lucio ismerete bizonyítja Kéri 
igényes forráshasználatát. 

Kaprinai szorgalmasan gyűjtötte a Kassával kapcsolatos forrásokat, ér-
méket, és Kassán adta ki kétkötetes retorikáját. Kéri Bálint a korabeli be-
szédek latinra fordításában segített neki.421 Kaprinai a tankönyvnek szánt 
retorikájában elég sokszor francia műveket vesz alapul, többször utal a 
francia püspökök által mondott beszédekre, köztük a híres hadvezéreik fe-

418 PAINTNER Michael, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olirn Provinciáé 
Austriae..., PFK kézirattára, 118.C.35. 328. Paintner Hellmar műveinek felso-
rolásakor említi a Series banorumot, és Bél András De Archiofficiis Hungaro-
rum című művére utal, akárcsak Horányi, majd megjegyzi: „Nihil, quod ogge-
ram, habeo." („Nincs, mit ellene vessek.") - ZELLIGER Alajos, Pantheon 
Tyrnaviense, Nagyszombat, 1931, 93. 

419 Catalogus scriptorum Societatis Jesu, qui in Collegio Academico Tyrnaviensi 
modo degunt, vei vita fundi sunt ab anno 1724 usque ad praesentem 1761. 
BEKK, G 1141.5. 

420 BENE Sándor, Theatrum politicum, Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a 
kora újkorban, Debrecen, 1999, 303. Bene Sándor a Ráttkay Györgyről szóló 
monográfiájában részletesen felsorolja a horvát történészek Lucio-értékeléseit. 
Vö. BENE S., Egy kanonok három királysága - Ráttkay György horvát histó-
riája, Bp., 2000, 47^4-8. 

421 BÁN Imre, Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. szá-
zadban, Bp., 1971, 87. Irodalomtörténeti Füzetek 72. 
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letti panegyricusokra. Az Institutio a Zrínyi által nagyra becsült hadvezér, 
Turenne temetésén elhangzott beszédet is példaként hozza. Turenne Mon-
tecuccoli ellenfele lett az osztrák-francia háborúban, és 1675-ben az egyik 
ütközetben halt meg.422 Kaprinai hatása lehet, hogy Kéri Bálint jól ismerte 
Zrínyi francia kapcsolatait. 

2.8.2. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 

A szigetvári hősről szóló részben Pethő Gergely, Ráttkay György és Ist-
vánffy Miklós a legfontosabb forrás. A Zrínyi család genealógiájáról egy 
jegyzetben azt tudhatjuk meg, hogy korábban Subichnak nevezték, majd 
Zrin váráról kapták a nevüket. Zrínyi Miklós azért lehetett bán, mert nem 
tartozott a Szapolyai-párt tagjai közé (horvát bán: 1542—1556).423 A szerző 
Pethőre hivatkozva írja le Katzianer megölését, és megvédi a bánt a jogta-
lan gyilkosságról terjedő mendemondáktól. Az igazság az, hogy Katzianer 
- Ferdinánd császár hadvezére - a Portához akart átpártolni, és erre buzdí-
totta Zrínyit, aki azt színlelte, hogy hajlik rá, de „a szörnyű gazságot javas-
lót" megölte. Zrínyi a királytól jutalmat kapott, ez is jelzi tettének jogossá-
gát. 

Az 1543-1545. év eseményeit Ráttkay alapján összegezte a jezsuita 
történetíró: Szulejmán sorra foglalta el a jelentős várakat; Zrínyi és társai 
bátor rajtaütéseikkel csorbították a fényes török győzelmeket. 1556-ban Ali 
basa ostrom alá vette Szigetvárt, de Zrínyi és Nádasdy Tamás egy ellentá-
madással felmentette a várat. Kéri dicsőít egy Patachich nevű lovagot, aki 
1566-ban a vár védelmekor halt meg, mert az ő családjából való Patachich 
Gábor, a jelenlegi kalocsai érsek, „amikor ezeket írom".424 Patachich lovag 
emléke élénken élhetett a családi hagyományban, ezt bizonyítja, hogy a Pa-
tachich Ádám számára írt egyik operában (1766) is szerepel Patachich Pé-
ter, aki a szigetvári hős halálát megbosszulva Zrínyivel együtt halt meg.425 

A szerző Zrínyi Miklósnak a báni méltóságról való lemondását csak 
tényszerűen közli, okait nem sorolja fel. 1566-ban Szulejmán egész Euró-

422 KAPRINAI, Institutio eloquentiae sacrae, Kassa, 1763, 747. Vö. PERJÉS Gé-
za, A „metodizmus " és a Zrínyi - Montecuccoli vita = Uő., Seregszemle, Had-
történeti és művelődéstörténeti tanulmányok, Bp., 1999, 161-162. 

423 KÉRI, 117-128. 
424 Patachich Gábor 1733-1754 között volt kalocsai érsek. (Ráttkay és a történet-

írók közül többen Patatich névalakot használnak.) 



pát meg akarta hódítani, de Zrínyi megállította Szigetvárnál, amelyet csak 
egy robbanás okozta tűz miatt nem tudott megvédeni. Kéri a hősi önfelál-
dozást Ráttkay alapján írja le. A nagyvezér - megbecsülésének jeleként - a 
bán fejét elküldte Bécsbe a királynak. 

2.8.3. Zrínyi György 

A jezsuita történész Zrínyi György tetteinek leírásakor is elsősorban Rátt-
kayt követi.426 Kéri szerint a bán műveltsége nagyobb lehetett volna, egyéb-
ként mindenben megfelelt a magas méltóságnak (horvát bán: 1622-1626). 
Ráttkay színes anekdotáit a Series banorumban is olvashatjuk. Az egyik 
történet a gróf ügyességét dicséri: a király jelenlétében vadásztak, amikor 
Zrínyi György egy rókára talált, és kiváló lovával addig kergette körbe-
körbe, míg végül lándzsájával le tudta döfni, és a királynak így vitte oda. A 
másik pedig bátorságát mutatja, amelyet Ráttkay és Kéri is Mátyás királyé-
hoz hasonlít. Mátyás a legenda szerint paraszti ruhában lopakodott be Bécs 
várába, hogy kikémlelje azt, Zrínyi György pedig faárusként jutott be Ka-
nizsába. 

Hősi tetteinek felsorolása után a bánnak a harmincéves háborúban való 
részvételéről olvashatunk. Zrínyi György a Bethlen Gábor mellé rendelt 
oszmán sereggel megütközött, és sok törököt megölt. Zrínyi büszkén mu-
tatta Wallensteinnek az általa levágott török főket, a gőgös herceg azonban 
azt válaszolta, hogy látott már több levágott fejet. Az ifjú bán erre büszkén 
válaszolta: „láttál már, de nem vágtál le többet".427 Ráttkay szerint Wallenstein 
nagyon megharagudott a számára sértő válaszon, és bosszúból megmérgez-

425 DITTERS - PICHL, Olimpia Jovis sacra, sive incruentum Musas inter et pas-
tores amoris certamen, Nagyvárad. OSZK 171.356. Vö. TÓTH SÁNDOR At-
tila, I. m., 2004, 285. „PETRUS ad Szigethum, / Pannoniae munimentum / Suo 
confirmavit sanguine. Leonis instar effervescere, Zrinii Ducis sui mortem ultu-
rus / In Ottomanos visus est involare / Eadem in acie, / In qua fortissimus cer-
tavis Miles, / Occubuit gloriosus." - A szövegíró Pichl szerint Patachich Ádám 
természetesen méltó utóda e hősnek, mert bár az érsek a katonaköpeny helyett 
főpapi stólát hord, a seregek Istenéért küzd, és éber pásztora a nyájnak, Isten-
nek vitéz katonája. - Tóth Sándor függelékben kiadta az opera szövegét, és a 
tartalmát is összefoglalta. Uo., 69-75. 

426 KÉRI, 157-163. 
427 „plura, reposuit Zrinius, truncata vidisti, sed non truncasti plura." KÉRI, 162. 

Vö. RÁTTKAY,/ . m„ 180. 



te a bánt. Ez a legenda alkalmas a protestánsokkal titokban szövetkező 
Wallenstein herceg lejáratására, és megöletésének jogosságát támasztja alá 
(1634). 

2.8.4. Zrínyi Miklós 

A király már 1647-ben kinevezte az ifjú grófot bánná (1649-1664), de Zrí-
nyi Miklós csak 1649-ben foglalta el hivatalát. Kéri a család nevének vál-
tozatait is feljegyzi: Leonard Frizon gyászbeszédében „Serinus"-nak, Ket-
teler pedig „Serinius"-nak nevezi.428 Tollius Jakab, a holland utazó leírását 
is ismeri,429 aki szerint a horvát csapatok mentették meg Ferdinánd király 
életét, mert csak ők vették észre a titokban táborra törő svédeket. Ráttkay 
Zrínyi Péter érdemének tulajdonítja az uralkodó megmentését, de sem 
Tollius, sem Kéri nem meri megnevezni a császár megmentőjeként az 
„árulóvá" vált Zrínyi Pétert. 

Kéri Bálint felhívja a figyelmet a kostajnicai ütközetekre, ahol Rákóczi 
László is részt vett. A török elleni támadó hadműveletek azt fejezik ki, 
hogy az ifjú Zrínyi a szigetvári hős példáját akarta mindenben utánozni. 
Zrínyiújvár felépítésének jelentőségéről és Zrínyi Miklósnak az Érsekújvár 
eleste utáni győzelmeiről is olvashatunk. 

A török nagyvezér tervbe vette Horvátország, Stájerország és Tirol le-
rohanását, ennek megakadályozására szolgált a téli hadjárat. Wagner 
művével ellentétben Kéri hangsúlyozza a hadjárat sikereit. A keresztény 
seregnek Pécs és Szigetvár ostromával fel kellett hagynia, de hamarosan 
megszületett a nagy terv Kanizsa visszafoglalására. A törökök Eszéknél hat 
hét alatt - hihetetlen gyorsan - megépítették az új hidat. Kéri az ostrom leg-
nagyobb problémáját a késői kezdésben látta, és arról is tud, hogy Zrínyi 
meg akart ütközni a felmentő oszmán sereggel. 

Kéri ismeri Zrínyinek a Lipót császárhoz írt, a sikertelen ostrom okait 
felsoroló és vára elvesztését panaszló levelét, amelyet a francia történészek 
sokszor idéztek.430 Zrínyi érveit Kéri hosszan sorolja, Montecuccoli győzel-
mét ellenben röviden adja tudtul, mert szerinte a szentgotthárdi diadalával 

428 KETTELER, Protheus historicus sive Históriáé universalis sacrae et profa-
nae, I—III, Köln, 1723. 

429 Jacobus TOLLIUS, Epistolae Itinerariae, kiad., Christianus HENNENIUS, 
Amsterdam, 1700 = Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten 
1054-1717, kiad., SZAMOTA István, Bp., 1891, 284-289. 



csak a vár elvesztését tette jóvá. A következő évet mind az ország, mind 
Zrínyi számára tragikusnak tartja a vasvári béke és a gróf halála miatt. 

A Series banorum szerzője Francesco Barberini bíboros nevét bizonyá-
ra a pálos Kéry János gyászbeszédéből ismeri: Barberini kardinális éven-
kénti pénzösszeggel segítette Zrínyit, és megemlíti a francia király által 
küldött tízezer tallért is. XIV. Lajos saját hadvezérei elé példaképül állítot-
ta Zrínyit, és a fájdalmas halálhír vétele után felkérte a jezsuita Leonard 
Frizont a halotti beszéd megtartására. 

Kéri Zrínyi halálát Wagner alapján örökíti meg. A gyanús francia kap-
csolatokra való célzás helyett azonban büszkén utal arra, hogy Zrínyi Mik-
lósról még Párizsban is dicsőítő gyászbeszédet mondtak. 

2.8.5. Zrínyi Péter 

A szerző részletesen leírja Zrínyi Péter győzelmeit, aki méltán nyerte el a 
báni méltóságot (1666-1671). Az 1671. év azonban minden dicsőségét el-
törölte. Kéri szerint Zrínyi Péter azért csatlakozott az összeesküvőkhöz, 
mert a bécsi udvar megtagadta tőle Károlyváros kapitányságát.431 Zrínyi 
Péter Forstall Márkot küldte a bécsi udvarhoz, hogy kegyelmet kérjen szá-
mára.412 Meg is ígérték a bánnak, ha lemond minden címéről, de mégis ha-
lálra ítélték. Zrínyi Péter Istenbe vetett hittel halt meg. Kornélihoz hasonló-
an próbálja Kéri is menteni Zrínyi Pétert a súlyos vádak alól. 

430 „de ignominia, sibi, suisque, illata, graviter apud Leopoldum per literas cjues-
tus" KÉRI, 187-188. Vö. Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 1997, 
213-222, 309. - Zrínyi Miklós összes művei, 2003, 845-855, 1021. 

431 Kéri Bálint valószínűleg nem meri az igazi okot leírni: Zrínyi Péter az ország 
önállósága, a rendi törvények és a határok védelmében kezdett el tárgyalni a 
vasvári béke után. Tisztázatlan kérdés: Wesselényi nádor, majd Zrínyi Péter 
tárgyalásai mennyire Lipót császár kormányának tudtával vagy nélküle zajlód-
tak? Vö. PAPP Sándor, Szabadság vagy járom? A török segítség kérdése a 
XVII. század végi magyar rendi mozgalmak idején, Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 2003, 3-4. sz„ 633-664. 

432 Vö. PAULER Gyula, Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése, 
1664-1671, I., Bp., 1876, 359-367. 



Egy Kassán, 1665-ben megjelent könyv címlapján, amelyet a jezsuita 
Tarnóczi István szerkesztett, I. Rákóczi Ferencet mint Herculest láthatjuk. 
A pozsonyi Mauritz Lang készítette ezt a meszetet, aki Nádasdy Ferencnek 
sokszor dolgozott, és valószínűleg az ő révén ismerhették meg a jezsuiták. 
A metszeten látható oszlopokon Horatiusnak azok a sorai futnak körbe, 
amelyeket Zrínyi Miklós kapott mottóként a pápától. Egy évvel korábban a 
Zrínyi Péter hatása alatt álló pálos szónok, Kéry János szintén ezeket a 
sorokat idézte a bán temetésén. 

Kérdésként merülhet fel: vajon Zrínyi Péter védelme nincs-e összefüg-
gésben a Wesselényi Ferenc és II. Rákóczi Ferenc mozgalmának megértő 
megítélésével? 

A nagy horvát történész, Kukuljevic szerint Kéri Bálint méltó folytatója 
volt a mellőzött Ráttkaynak.4" 

433 „Ráttkay 1652-vel zárja históriáját, azzal az évvel, amelyben megjelent a 
könyv; nagy kár érte, hogy a későbbi, bánokról értekező írók (Kéri Series ba-
norum című, 1737-ben Nagyszombatban kiadott banológiája kivételével) vagy 
nem folytatták Ráttkay munkáját, mint Ladányi és Mikótzy, vagy ha folytatták 
is, mint Vitezovic, Marcellovic, Krcelic és Kirinic, oly rövidre fogták mondan-
dójukat, hogy írásaikban a bánok nevén kívül jószerivel semmit sem találni." 
Ivan KUKULJEVIC-SAKCINSKI, Knjizevnici u Hrvatah iz prve polovine 
XVII. vijeka s ove strane Velebita, Zagreb, 1869, 186-187. Vö. BENE S., Egy 
kanonok három királysága, Ráttkay György horvát históriája, Bp., 2000, 51. 
(A szerző Kéri nevét y-nal írja.) 



2.9. SCHMITTH MIKLÓS (1707-1767) 

2.9.1. Schmitth helye a jezsuita történetírók között 

Kulcsár Péter publikálta Kazy Ferencnek a nagyszombati egyetem történe-
téről szóló, korábban kiadatlan utolsó könyvét, és felhívta a figyelmet egy 
marginális jegyzetre.434 Ebből megtudhatjuk, hogy a kéziratot Kazy adta 
Muszka Miklósnak (1713-1783), aki az osztrák-magyar provincia utolsó 
elöljárója lett a feloszlatás előtt. Ó pedig Schmitth Miklós rendtársának ad-
ta tovább, majd tőle kapta meg Kaprinai István.435 A kéziratból megállapít-
ható Kazy Ferenc, Muszka Miklós, Schmitth Miklós és Kaprinai István sor-
rend valószínűleg a jezsuita forrásanyag nagy részére is érvényes. 

Muszka Miklós szervezői tevékenységéről így emlékezik meg egy 
rendtörténész: „Maga az utolsó tartományfőnök, P. Muszka Miklós, nem-
csak [...] kitűnő tanár és több egyetemi tankönyv szerzője volt, hanem az ő 
nevéhez fűződik annak a tudós munkaközösségnek is a megszervezése, 
mely Bécs központtal a rendtartomány legkiválóbb íróit és tudósait tömörí-
tette. Ennek az együttesnek az volt a feladata, hogy a vajúdó kor problémáit 
igyekezzék megismerni és megválaszolni. Sajnos a jól induló vállalkozás 
abbamaradt a Társaság eltörlése után, csak néhány részletmunka jelent 
meg a tervezett sorozatból."436 

Schmitth, aki tizenhárom évig tanított bölcseletet és teológiát Nagy-
szombatban, az egyetem kancellárja és később a kollégium rektora volt, a 
történetírói és rendi megbecsültsége miatt érdemelhette ki Muszka Miklós 
bizalmát. Együtt vezették az egyetemet, ezt jól bizonyítja, hogy 1765-ben 

434 KULCSÁR Péter, Kazy Ferenc egyetemtörténetének kiadatlan utolsó könyve = 
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, VII—VIII, szerk., SZÖGI László, Bp., 1997. 
299-325. 

435 „Az elsó' lap tetején a kézirat sorsáról is hallunk: »Opus R. P. Francisci Kazy, 
quod is Históriáé Universitatis Tyrnaviensis adiicere parabat. Ipse author do-
navit P. Nicolao Muszka«, és Kaprinai kezével folytatva: »Ipse patri Nicolao 
Schmitth. Hie vero P. Stephano Kaprinai«." KULCSÁR Péter, I. m„ 299. 

436 GYENIS András, A jezsuita rend hazánkban, Rendtörténeti vázlat, Rákospalo-
ta, Szalézi Müvek, 1941, 36-37. 



Schmitth volt Nagyszombatban a rektor, Muszka pedig a kancellár.4" 
Szinnyei főként a nádorokról szóló könyvet tartja közös alkotásuknak.438 

Schmitth Miklós leghíresebb tanítványai Katona István és Pray György.439 

2.9.2. Muszka Miklós és Schmitth Miklós közös műve a nádorokról 

Muszka Miklós a Palatium regni Hungáriáéban („Magyarország nádori 
méltósága") Szent István korától a mohácsi vészig írta meg a nádorok tör-
ténetét, könyve Bécsben (1736) és Kassán is megjelent (1740). Muszka és 
Schmitth egymás között előre feloszthatták - az annalesekre jellemző tör-
ténelmi tagolás szerint - a történetírói feladatot. A közös munkát jelzi, 
hogy Schmitth ugyancsak Palatium regni Hungáriáé címmel adta ki művét, 
amely a Habsburg királyok mellett működő nádorok, helytartók munkássá-
gát mutatta be (Kassa, 1739). 

A két önálló könyvet egybekötötték, és új címmel Palatini regni Hun-
gáriáé („Magyarország nádorai") jelent meg Nagyszombatban 1752-ben és 
1760-ban.440 A Palatini regni Hungáriáé formai sajátossága, hogy a lénye-
ges források a lap alján olvashatók, erre eddig nem találtunk példát. Schmitth 
- többek között - Isvánffy Miklósra, Pethő Gergelyre, Brodarics Istvánra, 
Ráttkay Györgyre, Timon Sámuelre, Oláh Miklósra, valamint Kazy Fe-

437 HERMANN Egyed - ARTNER Edgár, A hittudományi kar története 1635-
1935, A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története, I, Bp., 
1938,120-121. 

438 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, XII, Bp., 1908, 509. -
SCHMITTH jelentős művei: Palatium regni Hungáriáé ...sub regibus Hungá-
riáé Austriacis („Magyarország nádorai... az Ausztriai-ház királyai alatt"), 
Kassa, 1739. - 2. kiadás: Palatini regni Hungáriáé [...] a primis temporibus 
Sancti Stephani hungarorum regis, ad nostram usque aetatem cum accurata 
chronologia deducti. Tyrnaviae, 1752. Muszka Miklóssal együtt. 3. kiadás uo. 
1760. - Archiepiscopi Strigonienses („Esztergom érsekei"), 1752, 1758 - Im-
peratores Ottomanici („Török császárok"), 1747-1752, 1760-61. - Episcopi 
Agrienses („Eger püspökei"), 1763, 1768. - Vö. KATONA, História critica 
regum Hungáriáé stirpis Austriacae, Tom. XX, (ordine XXXIX), Buda, 1809, 
999-1000. Katona a második könyveként sorolja fel a Palatium regni Hungá-
riáét, 1739. A nyolcadik műve: Imperatores Ottomanici, Nagyszombat, 1760. 

439 PAINTNER Mihály, Biographia Prayi, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Je-
zsuitica, 118.C. 1/15 - HOMAN Bálint, Tudományos történetírásunk megala-
pítása a XVIII. században = Történetírás és forráskritika, Bp., 1938, 399. 

440 Vö. STOEGER, /. m., 239. és 317. - KATONA, /. m., 982. és 1000. 



rencre hivatkozik.441 A prefációban Schmitth arra kéri az olvasót, ha több 
ideje van rá, mint neki, akkor folytassa művét. Szentenciával buzdítja az új 
nemzedéket a história művelésére: „Aki nem kívánja nevezetessé tenni ha-
záját, bár képes rá, az bűnt követ el."442 

Schmitth munkájából Wesselényi és Esterházy nádorságának megítélé-
se érdekes számunkra. A kálvinista Wesselényi 1623-ban Pázmány hatására 
változtatott hitvallást, és a katolikus egyház buzgó képviselője lett. A szerző a 
nádor bölcsességét és tettrekészségét magasztalja, de élete utolsó éveiben 
„csúf metamorfózis" („turpis metamorphosis") rontotta le erényeit. Wesse-
lényi a jezsuita rendnek barátja és nagy Mária-tisztelő volt, Schmitth ezért 
sajnálhatja annyira, hogy elpártolt a császártól, de ezt elsősorban felesége 
bűnének rója fel.443 

Esterházy Pál életrajzában az 1663-64. év leírásakor találkozhatunk a 
„veterán" hadvezér, Zrínyi Miklós nevével („Duce veterano"). Esterházy 
Pál csatlakozott hozzá, és csapata Zrínyi vezetésével vette be Dárdát, illet-
ve gyújtotta fel az eszéki hidat. Kanizsa ostománál sisakját is lelőtték a fe-
jéről, a katonái megrettentek, de Esterházy Pál semmi félelmet sem muta-
tott, sőt biztatta övéit.444 Szentgotthárdnál jó tanácsaival és vitézeivel nagy 
hasznára vált Montecuccolinak. 

Muszka és Schmitth az ország első méltóságának történetét dolgozták 
fel. A nádorságot a bécsi udvar 1671-ben felfüggesztette, és tíz év múlva -

441 Stoeger szerint Kazy tói már 1722-ben megjelent egy nádorok történetével fog-
lalkozó, hasonló című írás: Palatium region Hungáriáé. Ezt a művét azonban 
sem Kaprinai kézirata, sem mások nem említik, így bizonyára tévedésről van 
szó. 

442 Ad lectorem. „Nolle enim illustrate Pátriám, dum potes, scelus est." SCHMITTH, 
Palatium regni Hungáriáé, Kassa, 1739. (számozatlan lap) 

443 Széchy Máriát hibáztatja Spangár András jezsuita is, aki az általa kiegészített 
Rövid magyar krónikában ezt írta: „rútul megbotlik Wesselényi Ferenc a pár-
tosok közibe adván magát és nevét, a feleségétől, Széchy Máriától reá ingerel-
tetven. " PETHŐ Gergely, Rövid magyar krónika, kiegészítette: KÁLNOKI 
Sámuel és SPANGÁR András, Kassa, 1734, 1738. Wesselényi sok jót tett a 
renddel, ráadásul az egyik testvére jezsuita volt, Schmitth és Spangár talán 
ezért is inkább Széchy Mária árulását hangoztatta. 

444 SCHMITTH Miklós, Palatium regni Hungáriáé rebus pace, belloque gestis 
palatinorum, locumtenentium, pro-palatinorum sub regibus Hungáriáé Austria-
cis, Kassa, 1739, 141-142. Esterházy Pál maga is leírja a kanizsai ostromot. 
E. P., Mars Hungaricus, id. kiad., 152. 



politikai és katonai kényszer hatására - állította vissza. A nádorok életraj-
zának megírása az ország önállóságának ébren tartását is szolgálhatta. 

2.9.3. Az Imperatores Ottomanici - „A török császárok" (1747-1752) 

A „Török császárok" legfontosabb előzménye a rendtárs Kéri Borgia Fe-
rencnek a bizánci császársággal foglalkozó műve, amelynek sajtó alá ren-
dezésében Muszka és Schmitth is részt vett.445 Stoeger nagyon dicséri Kéri 
Borgia „kiváló szorgalommal megírt munkáját", amely kilenc kötetben je-
lent meg 1738 és 1742 között, és „a művelt férfiak nagy tetszéssel fogad-
ták". Sikerére jellemző, hogy 1744-ben újra kiadták, majd Schmitth Miklós 
a javított kiadást korrigálta, illetve kibővítette (1747-1752, 1760, 1764).446 

Az Imperatores OttomaniciX Stoeger lexikonában Muszka és Schmitth 
nevénél is megtalálhatjuk, vagyis a biográfus - a nádorok történetéhez ha-
sonlóan - ezt is mindkét szerzőnek tulajdonítja. A kortársak közül azonban 
sem Katona, sem Horányi nem említi Muszka írásaként. Meggyőződésünk, 
hogy Schmitth írta a teljes művet, Muszka Miklós pedig csak ösztönözte és 
segített neki. Ezt a véleményt támaszthatja alá Schmitth Miklós és Bél Má-
tyás levelezése. Schmitth ugyanis elküldte az Imperatores Ottomanici kézi-
ratát a kiváló evangélikus történésznek, Bél Mátyásnak, és ránk maradtak 
Schmitthnek a gratuláló szavakat és a javításokat köszönő sorai. Ha Musz-
ka Miklós, a nagy tekintélyű rendfőnök írta volna a könyv egy részét, ak-
kor Schmitth biztosan megemlítené nevét.447 

445 HERMANN Egyed - ARTNER Edgár, I. m., 77. 
446 „KÉRI BORGIA Ferenc, Epitome Históriáé Byzantinae seu Imperatorum Ori-

entis e compluribus Graecis praesertim Scriptoribus concinnata a Constantino 
M. ad Constantinum ultimum et expugnatam per Turcas Constantinopolim, 
Tomulis IX., Tyrnaviae, 1738-1742. Récusa ibid. 1744. Ejusdem Continuatio, 
seu Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli cum Epitome Principum 
Turcarum, Tyrnaviae, 1749. IX., - Aucta et récusa a P. Nicoiao Schmitt S. J. 
Tomis II. Tyrnaviae 1760et 1761." STOEGER,/. m., 181. 

447 Bél Mátyás levelezése, kiad., SZELESTEI N. László és GRÜLL Tibor, Bp., 
1993. 545. Magyarországi tudósok levelezése, III. - Franz Ernest Brückmann 
felsorolja a Magyarországgal foglalkozó forrásokat. Uo., 486. A Bél-levelezés-
ben feltűnik Zrínyi neve is: Des Grafen von Serin, Generals in Ungarn, Ruhm-
uná áenckwüráige Geschichte von Anno 1663. bis 1664. 12 mo. -Tol l ius útle-
írásai is megtalálhatók Wolffenbüttelben. 



Stoegerhez hasonlóan a Pannonhalmi Főkönyvtár katalóguskészítői is 
Muszka Miklós művének tartották az Imperatores Ottomanicinak (1750) 
azt a kötetét, amely 1671-től 1683-ig tárgyalja az eseményeket. Ha azon-
ban az 1764-es kiadású, a címlapon Schmitth Miklós szerzőségét feltüntető 
teljes művel összehasonlítjuk, akkor egyértelmű, hogy ugyanarról a szö-
vegről van szó, mindössze némi kiegészítés és stilisztikai javítás fedezhető 
fel a későbbi kiadásban. Mi lehet a tévedés alapja? Valószínűleg a 'szoká-
sos' elnézésről van szó: az 1750-es kiadás címlapján hiányzik a szerző ne-
ve, csak a promotoré, Muszka Miklósé szerepel, és ezért tulajdoníthatták 
Muszka művének. 

A tudós jezsuita, Molnár János (1728-1804) Magyar Könyvház címmel 
adta ki idegen nyelvű olvasmányainak magyarra fordított summáját. A so-
rozat negyedik kötetében részletesen ismerteti Schmitth művét, és címét 
Török történeteknek fordítja.44* Molnár az egészet Schmitth írásának tartja, 
márpedig a neves jezsuita nem engedhette meg magának, hogy tévedjen a 
szerző személyében. 

Ez a Molnár-féle százoldalas summázat az egyetlen, amely magyarul is 
hozzáférhetővé teszi a nagy munkát. Molnár a hitelesség kedvéért latinul is 
közli az általa legérdekesebbnek vélt részleteket. A költő és hadvezér Zrí-
nyi tetteit röviden, de elismerően összegzi: „Az alatt Erdélyben Rákótzi, 
Bártsai, Kemény igyekezti voltak nevezetessek; Magyar Országba pedig 
1663-ban száz negyven ezerrei bé-ütött a' Török; de Zrinyi Miklósban, és 
Péterben sok ezernél erösb, és tehetőbb bajnokokra talált. Forgáts Ádám-
nak diadalmi-is azon időkre esnek. Nem sokkal eléb halt-meg a hazáért 
négy Eszterházi. 

Forgátstól Újvárt nagy vér-ontás után meg-vette a Török, de Eszter-
gámnál Zrinyi Miklóstól rútul megveretett, és egyetemben a' szedett pré-
dát, és rabokat néki kellett ereszteni. Azután Zrinyi az ellenségnek Eszéki 
hídját égeté-el; 's egyéb ditsöséges dolgokat vitt végbe."449 

448 MOLNÁR János, Magyar Könyvház, IV, Pozsony, 1783, 321^123. - Molnár 
Jánosról szóló irodalom: HORÁNYI, I. m., II, 657-658. HERMANN Egyed -
ARTNER Edgár, I. m„ 125-127. TARNAI Andor írása = A magyar irodalom 
története, II, szerk., KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 574-576. LUKÁCS Ist-
ván, Sub specie aeternitatis. Istenkeresés a magyar és az egyetemes művelő-
déstörténetben, válogatta és szerk., UDVARHELYI Olivér, Bp., Zászlónk Stú-
dió, 1995,54-56. 

449 MOLNÁR János, I. m., 359. 



A jezsuiták közül egyedül Schmit th hívja fel a f igye lmet a bulgár kato-
likusok segítségkérésére. 1655-ben a Török Birodalom igája alatt levő né-
pek előkelői és főpapjai között titkos szövetség jött létre („insigni an imorum 
coniunct ione foedus coaluit"). Petrus Parcheviciust (Parchevich) , mar t iano-
peli püspököt bízták meg, hogy a Habsburg császár előtt e lőadja kérésüket : 
a Balkán felszabadítását.450 A püspöknek a császár előtt 1656-ban e lhang-
zott beszéde jelzi , hogy a harmincéves háború befe jeződése és a portai bel-
viszályok, illetve a krétai háború milyen reményeket ébresztettek a Balká-
non élő keresztényekben is.451 A császár jóindulatúan meghallgatta az oratiót, 
majd a legnagyobb nehézségként Lengyelországra hivatkozott , amelye t a 
protestáns svéd hadsereg megtámadott , a kozák hetman és az erdélyi fe jede-
lem súlyosan veszélyeztet . A bécsi udvar - e l ismerésre mél tó diplomáciai 

450 SCHMITTH, Imperatores Ottomanici, II, Nagyszombat, 1764, 41-42. Ezután 
erre a kiadásra hivatkozom. A kötés bordáján História Ottomani, Tomus II. 
cím olvasható. - Molnár Antalnak köszönöm, hogy a püspök tevékenységével 
kapcsolatos szakirodalomra felhívta a figyelmemet: PEJACSEVICH Julian, 
Peter Freiherr von Parchevich Erzbischof von Martianopel, Apostolischer Vi-
car und Administrator der Moldau, bulgarischer Internuntius am kaiserlichen 
Hofe und kaiserlicher Gesandter bei dem Kosaken-Hetman Bogdan Chmiel-
nicki. (1612-1674), Archiv für Österreichische Geschichte, 59 (1880), 337-
657. - HOLBAN Maria, Autour de Parcevich, Revue des Etudes Sud-Est Euro-
péenne, 7 (1969), 613-646. 

451 „Posse, ajebat, e cervicibus Bulgáriáé Ottomanorum jugum dejici, modo majo-
ribus copiis in Hungaria, Croatia, praesidia Turcica impetantur, arma arreptu-
ros foederatos Christianos in avaros Dominos, si Caesar foedus amplectatur, et 
stato tempore hostium vires a fronte distineat. Ardente alioqui bello Veneto in 
Asia, Ot tomanos haud dubie impares fore Confoedera to rum vi r ibus ." 
SCHMITTH, I. m, id. kiad., 42. - Az 1655-ös eseményeknél olvashatjuk a be-
szédet, a császár válaszára utaló jegyzet viszont az 1656. és az 1657. évet 
említi. 

452 Egymástól függetlenül két szerző is foglalkozott e levéllel. BÖDEY József, 
Bolgár püspök levele a költő és hadvezér Zrínyi Miklóshoz, Dissertationes Sla-
vicae, XIV, Szeged, 1983, 81-100. - FENYVESI László, ,Megterjeszítsed a 
mi keresztény, szent hitünket!" (Filip Sztaniszlavov nikápolyi bolgár katolikus 
püspök harcra buzdító levele Zrínyi Miklós költő-hadvezérhez 1648-ból) = 
Egyházak a változó világban, szerk., BÁRDOS István és BEKE Margit, Tata-
bánya, 1991, 213-219. A levél lelőhelye: MOL, P 1312. A Batthyány család 
(körmendi) levéltára, Lajstromozott iratok, Memorabilia, 110. csomó, nr. 
1026., 168-169. A levél első kiadása: A két Zrínyi Miklós körmendi levelei, 
szerk., jegyzettel ellátta IVÁNYI Béla, Bp., 1943, 322-323. 



érzékkel - megkérte a püspököt, hogy követként keresse fel a lengyel ki-
rályt és a kozák hetmant. A püspök elindult, azonban útja a Porta tudomá-
sára jutott, felelősségre vonták, Bulgáriában sokakat kivégeztek és börtön-
be vetettek. Zrínyi tudhatott erről az útról, mert egy bolgár püspök már 
1648-ban levelet írt neki, hogy segítségét kérje.452 A jezsuita szerző nem is-
merhette ezt a levelet, mert akkor megemlítené. 

1663-ban Zrínyit mint „tapasztalt hőst" („expertae virtutis") a császár a 
magyar hadak fővezérévé nevezte ki. Montecuccoli a várak megerősítése 
után elrejtőzött, hogy a nagyvezér ne tudja meg, milyen csekély létszámú a 
serege. A Porta a béke feltételéül Zrínyiújvár és Székelyhida lerombolását, 
Apafi elismerését, óriási adót és Zrínyi Miklós fejét követelte. A császári 
udvar nem volt hajlandó teljesíteni a kéréseket. 

Az 1664. évben a téli hadjárat a legfontosabb esemény, Schmitth ma-
gasztalja Zrínyi és Esterházy hősiességét. Pécs várának ostrománál pedig a 
két vezér, Hohenlohe és Zrínyi ellentétéről olvashatunk. A téli hadjárat si-
kerei után lehetővé vált Kanizsa ostroma, amelyet leginkább Wassenhoffi-
us (Wassenhoven) hadmérnök szorgalmazott, aki nagy tekintélynek örven-
dett az udvari körök előtt.451 Az ostromkészületek hiányosságai, a Zrínyivel 
összeköttetésben levő török vezér megölése és a felmentő sereg megérke-
zése azonban meghiúsította Kanizsa elfoglalását. Montecuccoli nem akarta 
Zrínyiújvárat megvédeni, csak a francia és a birodalmi csapatok érkezésére 
várt. Zrínyi, aki korábban az élet ezer veszélyét vállalta magára, most sér-
tődötten visszavonult. Nem sokkal később életének, hírének, hősiességé-
nek csúcspontján egy felbőszült kan által megsebesítve halt meg.454 

2.9.4. Az Ungaria suis cum regibus -
„Magyarország és királyai" (1743, 1768) 

Schmitth és Katona folytatták a Nagyszombatban tanító Turóczi Lászlónak 
Magyarország földrajzi leírásáról és királyairól szóló rövid összefoglalását 
(1729).455 Hauer szerint a második kiadást Schmitth egészítette ki (1743), 

453 Vö. Zrínyi Miklós válogatott levelei, id., kiad., 119. levél, 116; 151. levél, 149. 
454 SCHMITTH, I. m., 1764, 62. A jegyzet a halál dátumaként az 1665. évet jelöli 

meg. ^ 
455 TURÓCZI László, Ungaria suis cum regionibus, ceterisque terrae dotibus. Re-

ges item Ungariae cum accurata singulorum genealógia compendio dati, 
Nagyszombat, 1729. 



Katona István pedig a harmadik kiadás új részeit írta meg (1768).456 Turóczi 
László csak 1765-ben halt meg, így biztosan figyelemmel kísérte Schmitth 
kiegészítő munkáját, ahogy Schmitth bizonyára segítette Katona István 
első művét. Az 1768-ban megjelent Ungaria suis cum regibus („Magyaror-
szág és királyai") címlapján azonban nem találjuk sem Schmitth, sem Ka-
tona nevét. 

Turóczi első kiadásában két cím is található: Ungaria suis cum regioni-
bus [...], Reges item Ungariae [...] - („Magyarország vidékei", „Magyaror-
szág királyai"), amiből arra következtethetünk, hogy eredetileg két önálló 
mű volt: az egyik földrajzi, a másik pedig történelmi jellegű. Forrásul a je-
zsuita Bonbardi topográfiai leírása szolgálhatott.457 Turóczi könyvében Zala 
megyénél olvashatunk Zrínyi új várról, „ahol Zrínyiek katonai erődítése 
van". Akárcsak Bonbardi, Stridovával kapcsolatban Turóczi is megemlíti, 
hogy itt született Szent Jeromos, Csáktornyáról pedig, hogy a Csák család 
építtette (1251). Turóczi költői lendülettel, Vergiliust imitálva rátér az ott 
élő hősök magasztalására: „O égiek, mily föld ez, amely ily hősöket szült! 
Mindnyájan hősi vértől buzognak, mindnyájan szentek, mindnyájan a leg-
nagyobbak!"458 

Schmitth és Katona jelentősen kibővítették a királyokról szóló részt, 
ezért a két címet összevonták. Ha Schmitth által írt részt összehasonlítjuk 
Kazy Ferenc Históriajávai, feltűnik a szóválasztás és a szemlélet hasonló-
sága. Ez is bizonyítja, hogy a Nagyszombatban élő jezsuita történetírók 
Kazy Ferencet tisztelték és szellemi elődjüknek tekintették. 

Az Ungaria suis cum re gibus második könyve nemcsak a királyokról, 
hanem egészen 1767-ig minden figyelemre méltó eseményről tudósít. Az 
1566. év leírásakor Schmitth természetesen megemlékezik Szigetvár 
védőjéről, aki „minden népnél igen ismert hős" („Nicolaus Zrinyius, Heros 

456 TURÓCZI László, S. J., Ungaria suis cum regibus, aucta a Nie. SCHMITTH, 
et ad nostram usque aetatem producta a Steph. KATONA, Nagyszombat, 
1768. - HAUER Ferenc, Katona István emlékezete, Kalocsa, 1911, 15. A je-
zsuita Kalocsai Érseki Katholikus Főgimnázium 1910-11. Értesítője. Vö. 
ZELLIGER, Pantheon Tyrnaviense, 1578-1930, Nagyszombat, 1931, 137. 

457 M. BONBARDI, Topographia magni regni Hungáriáé, Bécs, 1718. Az 1750-
es, második, bővített kiadásban Zrínyi új várról a 122-123. oldalon olvashatunk. 

458 „Csak Tornya, quam Csak Conditor, ut creditur, Familiae Csakianae, et ex fun-
damentis eduxit, et incoluit. Superi quanta terra, quae tantos cepit Viros! om-
nis hic sanquis herous, omnis Sanctus, omnis maximus." TURÓCZI, I. m., 16. 



apud omnes gentes clarissimus"). Sem Róma, sem Graz nem büszkélked-
het évkönyveiben Zrínyi tetténél híresebbel. A Schmitth-féle kiadásban 
Zrínyiűjvárról ezt olvashatjuk: „Zrínyi Miklós építtette fel, a barbárok 
1664-ben a földdel tették egyenlővé."459 A földrajzi fekvését azonban nem 
írja le oly pontosan mint Bonbardi. Schmitth Csáktornya váráról való-
színűleg Tollius levele alapján egészíti ki a Turóczi-féle szöveget.460 Az 
épületet, illetve a későbbi tulajdonost, a Zrínyi családot így magasztalja: 
„Az előző évszázadban Csáktornya elsősorban a Zrínyi grófok örömére 
szolgált. A nagyon szépen díszített szobák, amelyek a vendégek minden 
kényelmére tekintettel voltak, uraik nemes érzületét hirdették. Az oszlopok-
kal ékesített udvarban a vendégek megcsodálták a törököktől zsákmányolt, 
falra akasztott fegyvereket: a zászlókat, az íjakat, a pajzsokat, a kardokat, a 
győzelmek tanújeleit; rajtuk kívül a könyvtárát, amely könyvszekrényekkel 
volt tele, és a római pénzek csodálatos sorozatát, végül a kertjét, amely tá-
voli országokból származó fáiról volt nevezetes."461 

Schmitt bizonyára forrásul használta fel a holland Tollius Jakabra utaló 
rendtársának, Árvái Mihálynak kultúrtörténeti összegzését, bár Árvái össze-
keverte a szigetvári Zrínyi és a költő Zrínyi alakját. Árvái a budai Korvina-
könyvtár és Vitéz János könyvtára után Zrínyi csáktornyai gyűjteményét 
tartja legjelentősebbnek. Schmitthnél részletesebben ír Zrínyi éremgyűjte-
ményéről: Nagy Sándornak aranyból és bronzból is megvolt a képmása, 
ami jól érzékelteti a Macedonia közeléből származó család királyi tudatát. 
A római költők és történelmi személyek érmei jelképezik Zrínyi költői és 
történelmi érdeklődését. A Zrínyi-könyvtár pusztulását Árvái tévesen a tö-
röknek tulajdonította.462 

459 TURÓCZI, Ungaria suis cum regibus, Nagyszombat, 1768, 23. 
460 Schmitth Tollius leírását az első, amszterdámi kiadásából ismerhette. Jacobus 

TOLLIUS, Epistolae itinerariae, Amsterdam, 1700. 
461 „Superiori seculo in Csak Tornya, praecipuae erant Zrinyiorum Comitum deli-

ciae. Aedes cultissimae et ad omnem commoditatem hospitum adornatae, 
magnificentiam suorum Dominorum commendabant. Spectabantur per atria 
suspensae Turcarum exuviae, vexilla, pharetrae, clypei, acinaces victoriarum 
testes. Tum bibliotheca multa libraria supellectili instructa, insignis praeterea 
collectio Romanorum nummorum, hortus denique peregrinis arboribus super-
bus." TURÓCZI, I. m., 23. 



Az erdélyi események Schmitth krónikájában - akárcsak Kazyéban -
elválaszthatatlanok a Magyarországon történtektől. II. Rákóczi Györgyről 
az a véleménye, hogy kezdeti szerencséje tette szerencsétlenné. Kazyhoz 
hasonlóan Schmitth is feltűnően védi Forgách kapitányt, aki a párkányi 
csata előtt vissza akart fordulni, csak Marchius Pio, a németek kapitánya 
erőszakolta ki az ütközetet. Érsekújvár elestét a Zrínyi fivérek fényes győ-
zelmei ellensúlyozták. A szerző magasztalja a téli hadjáratot, Kanizsa ost-
romáról azonban csak röviden tájékoztat. Zrínyi meg akart ütközni az ér-
kező felmentő sereggel, de Montecuccoli ezt ellenezte. Zrínyi elhagyta a 
tábort, miután a török sereg a keresztény had szeme láttára pusztította el várát. 
A bán nem sokkal később vadászat közben - egy feldühödött vadkantól 
megsebezve - szerencsétlenül halt meg. Zrínyiről lényegében az Imperato-
res Ottomanici sorait olvashatjuk. A két műben sok szó szerinti egyezés ta-
lálható, ez is egyértelművé teszi szerzőségüket. 

2.9.5. Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc politikája 
a jezsuita forrásmásolatokban 

Schmitth Miklós másolatai között megtalálható az Oktatás jó elmélkedésre 
vagy az egyszerűen Elmélkedésnek nevezett programirat.461 R. Várkonyi 
Ágnes az Elmélkedést Zrínyi Miklós környezetében - a vasvári béke után 

462 „Secundum meretur, quam Nicolaus Zrinius Turcarum il le terror, et a gloriosa 
sub Sigethi moenibus morte, vei exteris gentibus laudatus, in arce Csáktornen-
si copiosam non minus, quam splendidam collocavit. Insignem fuisse, et omni 
librorum copia refertam, Jacobus Tollius, qui earn viderat, in sua ad amicum 
epistola testatur. Numismatum ad haec antiquorum copiam complectebatur. 
Erat in iis Alexander M. ex auro, et aere, erant Othones argentei, Vitellius, 
Ovidius, Horatius, Pescenninus Niger, multisque alii, quorum nummi rariores, 
ex aere. Erant effigies Regum, clarorumque virorum, minuta orbiculari forma, 
torno ut suspicor elaboratae. Haec fere ad verbum Tollius. Idem tarnen et is-
tam, qui priores, casus excepit, capta a Turcis non longe post Murae Insula, et 
Csaktorna, magno eruditiorum luctu, literarum detrimento." ÁRVAI Michael 
S. J., Res literaria, Kassa, 1735, 27-28. - Az evangélikus Wallaszky is Tollius 
Jakab 167l-ben kiadott leveleire utal. A dátum nem lehet véletlen, a protestáns 
Tollius ezzel is tiltakozhatott Zrínyi Péter és társainak kivégzése ellen. WAL-
LASZKY, /. m„ 1785, 159-160. 

463 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXIII, 22. tétel, 83-95. és 115-142. 



keletkezett - politikai programiratnak tartja, amely a „közép-európai kon-
föderációban" látja az ország jövőjét.464 Az Afiummal való feltűnő hasonló-
sága arra mutat, hogy Zrínyi Miklós a szöveg ihletője. Az Elmélkedés és az 
Áfium között a legnagyobb különbség az „Ausztriai-ház" erős bírálata, 
amely jól illik a vasvári béke utáni helyzetre. A befejezés szintén az össze-
fogásra biztat, „mert késő és lehetetlen lészen még az is, a mi most lehetsé-
ges lenne, mivel jobban elfogyunk". 

Schmitth Thököly diplomáciai iratait is lemásolta az Elmélkedést tartal-
mazó forrásgyűjteményében.465 Érdemes azonban felfigyelni arra is, hogy 
milyen történelmi források következnek közvetlenül a programirat után: a 
Zrínyinek tulajdonított Siralmas panasz (Luctuosissimae comitis Nicolai 
Zrinii quaerelae) és Andtler Memoria belli című műve („A háború emléke-
zete"). Ha a jezsuita történész a Siralmas panaszt Zrínyinek tulajdonította, 
akkor joggal tételezhetjük fel, hogy az Elmélkedést ugyancsak az ő munká-
jának vélte, ezért másolhatta le azokat egymás után. Andtler, aki a Rajnai 
Liga bécsi megfigyelője lehetett, az 1663-64-es török háborúról szóló latin 
nyelvű röpiratában Montecuccoli ellen érvelt. A Memoria belli 1665-ben 
jelent meg, és Zrínyi váratlan halálának siratásával fejeződik be.466 Andtler 

464 R. VÁRKONYI Ágnes, Magyarország keresztútjain, Bp., 1978, 288-297, il-
letve R. VÁRKONYI Ágnes, Történészvita Zrínyiről 1868-ban = A hosszú ti-
zenkilencedik és a rövid huszadik század, Tanulmányok Pölöskei Ferenc kö-
szöntésére, szerk, GERGELY Jenő, Bp., 2000, 627-640. Uő, „ Vagyon-é egy-
máshoz való igaz szeretet?" Történészvita Zrínyiről 1868-ban, Liget, 2000, 5. 
szám, 63-73. Uő, Az elveszett idő, Zrínyi Miklós nádori emlékirata?, Hadtörté-
nelmi Közlemények, 2000, 269-324. 

465 BENE Sándor - SZABÓ Sándor, Oktatás jó elmélkedésre, Hadtörténelmi Köz-
lemények, Bp., 2000, 446; (44. jegyzet). Bene Sándor és Szabó Sándor össze-
gezte az eddigi kutatás történetét, és a BEK kéziratának betűhív másolatát is 
kiadták. Bene Sándor és Szabó Sándor hajlanak arra a véleményre, hogy Vit-
nyédi lehetett az Elmélkedés szerzője. 

466 Bene Sándor egyik tanulmányában olvashatjuk: „a Forstall közvetlen hatása 
alatt dolgozó Andtler 1665-ben, Marseille-ben kiadott Memoria belli című, 
Zrínyi Miklós mellett, Montecuccoli ellen agitáló harcos röpirata, a vasvári bé-
ke nyomán Európa-szerte mutatkozó erkölcsi (és politikai) felháborodás tipi-
kus terméke. (...) Ez a rejtélyes Andtler pedig valószínűleg nem más, mint a 
Rajnai Liga vezetőjének, Zrínyiék legfőbb támogatójának 1661-től Bécsbe 
költözött tanácsosa, Franz Friedrich Andtler, a jogtudós." BENE Sándor, A 
Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján, (Velencei karnevál), ItK, 1996, 
660. Vö. BENE Sándor, Jöttem, láttam, s elmenekültem... Franz Friedrich 
Andtler gúnyirata Montecuccoliról, Irodalomismeret, 1993, 1-2. sz., 36-39. 



érzékelteti, hogy Zrínyi Miklós a franciáktól várt segítséget a német kato-
naság és a bécsi udvar korlátlan hatalma ellen.467 Schmitth bizonyára jól 
tudta, hogy Andtler röpiratának nyomtatott példányait Bécsben 1668-ban 
nyilvánosan elégették, ezért bátor tettnek számított a lemásolása.468 

A jezsuita forrásgyűjteményben a francia politikát támogató írást kö-
vetően pedig Széchényi Pál kalocsai érseknek a Rákóczi-szabadságharcról 
szóló, I. József császárnak és a bécsi udvarnak írt discursusa található. Zrí-
nyi Miklós, Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc - a róluk szóló írások ré-
vén - egymás mellé kerülnek, „egy család" tagjává válnak. Schmitth azért 
menthette át Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc politikai nézeteit, mert a 
jezsuitáknak erőt adhatott a felvilágosodás hatása alatt álló, a jezsuitákat 
egyre inkább kiszorító államhatalommal szemben. 

Az Elmélkedést Wesselényi nádor, Lippay érsek, valamint Nádasdy or-
szágbíró és Zrínyi Péter horvát bán számára írták. A fejléc az írás célját is 
megjelöli: „Német nemzet igája alá vetett haza szabadítására való elmélke-
dések". A szerző Lippay érsek egyetértésére számít, hiszen „nagy esztergo-
mi érsek"-nek nevezi, de más kéziratokban is ehhez hasonló elismerés áll: 
„hazáját igazán szerető néhai esztergomi érsek". Közvetve az Elmélkedés 
is a pozsonyi memorandum, a Modus recuperandi Hungáriám ellen való 
programirat. Vitatkozó jellegű írás mindkettő: a pro és contra érveket so-
rolják fel. Az Elmélkedés felsorolja a török segítségben vagy a Habsburg 
Birodalomban, a Francia Királyságban, a német fejedelemségekben, Ve-
lencében, Lengyelországban, illetve a többi szomszédunkban való bizako-
dás melletti és elleni érveket, és látszólag nem talál kiutat az ország számára. 
Egyértelműen kifejezi azonban, hogy olyan erős országgyűlési határoza-
tokra lenne szükség, amelyeknek foganatja van; mindenki számára világos 
volt, hogy ezzel a bécsi udvar által végre nem hajtott 1662-es országgyűlé-
si törvényekre gondol. 

Az Elmélkedés szerint a magyar szabadság már csak szavakban létezik, 
mert az „Ausztriai-ház"-nak az a célja, hogy „magát örökös úrrá" tegye az 

467 Nagy Levente is összefoglalta a Siralmas panasz és az Elmélkedés szerzőségé-
nek vitáját, és elemzésüket új szempontokkal gazdagította. Nagy Levente is 
Vitnyédi szerzőségét tartja valószínűnek, és kiemeli a francia vonatkozások 
fontosságát. NAGY Levente, Zrínyi és Erdély, A költő Zrínyi Miklós irodalmi 
és politikai kapcsolatai Erdéllyel, Bp., 2003, 132-159. Irodalomtörténeti Füze-
tek 154. Argumentum 

468 BENE Sándor, Lipót császár mécsese = „Mint sok fát gyümölccsel...", Tanul-
mányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, Bp., 1977, 52. (15. jegyzet) 



országban, amelyben már régóta nincs igazában szabad királyválasztásra 
lehetőség. A kanizsai ostrom hátráltatása, a szentgotthárdi győzelem ki 
nem használása és a vasvári béke egyaránt az örökletes királyság elnyeré-
sét szolgálja. Az Elmélkedés a vasvári békét „gyalázatos békességnek" ne-
vezi, és tacitusi iróniával mondja: „Ez a szép szabadság, mellyel szabadon 
fogyasztatik ez az nemzet." 

Zrínyi köre félti Lengyelországot a hasonló sorstól, azt a Lengyelorszá-
got, amellyel minden lehetséges ellenvélemény ellenére a legfontosabb 
lenne a szövetség. Nagy Levente idézi Marsilit és egy kuruc verset, amely-
ben felmerül Zrínyi Miklós lengyel királysága, akit a franciák támogattak 
volna.46" Az bizonyos, hogy XIV. Lajos udvara pártfogolta Zrínyi Ilona és 
I. Rákóczi Ferenc házasságát, és Vitnyédi közvetítését javasolta. 

A Sobieski és Lipót császár udvara közötti feszültséget fokozta, hogy 
Bécs felszabadítása után a lengyel király a protestáns lázadó hadvezért, 
Thököly Imrét be akarta vonni a Szent Ligába. Lipót és miniszterei azon-
ban határozottan tiltakoztak, mert féltek, hogy a töröktől való felszabadítás 
egyben Thököly elszakadási törekvéseinek, esetleg királyságának lesz a ki-
indulópontja.470 Lehetséges, hogy a jezsuiták tudtak Thökölynek a lengyel 
királlyal való szoros kapcsolatáról, ezért találhatjuk a Thököly-iratokat az 
Elmélkedéssel egy kötetben. 

Schmitth Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc gondolatait is ránk 
hagyta: a Bethlen Miklós számára végzetes röpirat, a Columba Noe („Noé 
galambja") után II. Rákóczi Ferenc Manifestum^,t másolta le. Először arra 
gondolhatunk, hogy a jezsuita másoló talán attól félt, hogy II. Rákóczi Fe-
renc Erdély számára olajágat hozó galamb lehet.471 Ennek ellentmond vi-
szont az a tény, hogy a Hevenesi-gyűjtemény egyik kötetébe feltűnően 
ékes írással másolták le a Columba Noét.412 Valószínű, hogy az Elmélkedés 
és Bethlen Miklós politikai irata, amelynek lényege Erdély önállóságának 
visszaállítása, illetve a Rákóczi-felkelés programja a XVIII. század köze-
pétől az abszolutizmus végzetes szorításában élő jezsuiták számára már 
egyre elfogadhatóbbá vált. A Hevenesi-gyűjteményben fellelhető Apafi fe-
jedelem manifesztuma is, amely a szabad királyválasztás megakadályozá-

469 NAGY Levente, /. m„ 150-155. 
470 R. VÁRKONYI Ágnes, Magyar politika és a nemzetközi hatalmi egyensúly = 

Europica varietas - Hungarica varietas, Tanulmányok, Bp., 1994, 210-211. 
471 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény A, XXXIII, 30., 31. tétel. 
472 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, LXIX., 89. tétel 



sával vádolta az „Ausztriai-ház"-at, amelyet fegyverrel kell kényszeríteni a 
királyválasztási jog megtartására. II. Rákóczi Ferencnek is az örökletesség 
eltörlése és Erdély önállósága volt a legfontosabb követelése 1705-ben a 
bécsi udvarral való tárgyaláson. 

Bethlen Miklós az önálló Erdély megmaradásának álmáért került fog-
ságba, csak Lipót császárral való korábbi jó kapcsolata mentette meg éle-
tét. Az idős kancellár azonban nem véletlenül 1704-ben adta ki az önálló 
Erdélyt képviselő programiratát, a Columba Noét. Tudjuk, hogy hírét vette 
a Breznai kiáltványnak (1703), II. Rákóczi Ferenc zászlóbontásának.473 

Bethlen megálmodta az önálló Erdély tervét, de a Columba Noéban még 
hangsúlyozta, hogy Erdély urának német protestáns fejedelmet kíván, aki-
nek uralma öröklődik a családban. Bethlen a kancellársága idején erősen 
akadályozta a katolikus egyház működését, mert az ország függetlenségét, 
hagyományát féltette a katolikusoktól.474 Bécsben a házi fogságában önélet-
rajzát író Bethlen Miklós azonban már másképp értelmezhette a történte-
ket. Feltűnő, hogy - apjával ellentétben - II. Rákóczi Györgyről semmi 
rosszat nem mond. 

Zrínyi Miklós álmának történelmi megvalósítására Zrínyi Ilona fia, II. 
Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem tett kísérletet.475 Szép jele ennek az 
álomnak a Zrínyiek és Erdély egyesített címere, amelyet Zrínyi Ilona mint 
I. Rákóczi Ferenc özvegye használt.476 A sors tragédiája és egyben a füg-
getlenség álmának a „hamadik úton" való megvalósíthatatlanságát jelképe-
zi, hogy Thököly Imre, Zrínyi Ilona és élete végén maga a vezérlő fejede-
lem is az Oszmán Birodalom egyik városában halt meg. 

A lengyel trón mint a magyar függetlenség biztosítéka II. Rákóczi Fe-
renc politikájában is megjelent. „A cár [....] a svéd jelölttel Rákóczit állítot-

473 Erdély története 1606-tól 1830-ig, II, szerk., MAKKA1 László és SZÁSZ Zol-
tán, szerzők: PÉTER Katalin, TRÓCSÁNYI Zsolt, R. VÁRKONYI Ágnes, 
Bp., 1986, 899. 

474 BEKK, G 522, Res Transylvaniae, 61. tétel. A kolozsvári plébános beszámol 
arról, hogy Bethlen Miklós szerint Erdélyben addig nem lesz béke, amíg ő és a 
gyulafehérvári katolikus plébános Erdélyben marad. 

475 Vö. R. VÁRKONYI Ágnes, A király és a fejedelem. II. Rákóczi Ferenc, I. Jó-
zsef és az európai hatalmi egyensúly 1676-1711 = Császár és király, Történel-
mi utazás: Ausztria és Magyarország, 1526-1918, Katalógus, szerk., FAZE-
KAS István és UJVÁRY Gábor, Collegium Hungaricum, Bécs, 2001, 55-63. 

476 Az R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv borítóját ez a címer díszíti. 



ta szembe a lengyel trónra; ebben az értelemben jött létre Péter és a fejede-
lem közt az 1707-es varsói szerződés. Rákóczi vállalta, hogy ha az or-
szággyűlés megválasztja, elfogadja a lengyel trónt, a cár pedig katonai tá-
mogatást ígért erre az esetre a császár ellen. A győztes svéd katonai erő 
azonban néhány hónap alatt tárgytalanná tette a szerződést. [...] Péter cár 
viszont a poltavai csatában, 1709. július 8-án megsemmisítette XII. Károly 
hadseregét, s ezzel döntő vereséget mért a svéd katonai nagyhatalomra. A 
külpolitikai helyzet azonban ezáltal nem Magyarország javára, hanem el-
lenére módosult."477 

A szabadságharc és a teljes önállóság megvalósításának lehetősége el-
bukott, de a szatmári béke elismerte Magyarország alkotmányos különállá-
sát. „Végül is azonban azt kell mondanunk, hogy a bécsi udvar kísérlete, 
Magyarországnak az összmonarchiába való beolvasztása nem sikerült, s a 
szabadságharc olyan lecke volt, hogy több mint félévszázadig, egészen II. 
Józsefig, ezek a tervek elő sem kerültek."478 

A jezsuita forrás másolatok érdekes kérdéseket vetnek fel: 
Vajon milyen kapcsolat volt a magyar és a francia, illetve a magyar és a 

lengyel jezsuiták között? Kaprinai és kassai köre vajon nem volt-e elköte-
lezve a magyar-francia-lengyel szövetség eszméjének? 

477 BEN DA Kálmán, Rákóczi és az európai hatalmak 
badságharc, Bp., 1980,31. 

478 BENDA K„I .m. , 32. 

= Európa és a Rákóczi-sza-



2.10. PALMA FERENC KÁROLY (1735-1787) 

2.10.1. Palma elismertsége és történetírói hitvallása 

A francia rendtársak Palma Károlyt nagyra tartották, ezt bizonyítja, hogy 
Hamy, aki összegyűjtötte a világ leghíresebb jezsuitáinak arcképeit, bár 
csak nyolc magyart említ, köztük az egyik Palma.479 Amennyire ismert tör-
ténész volt Palma a kortársak előtt, annyira feledésbe merült a barokk latin 
nyelvű kultúrát már nem értékelő századokban.480 A magyarországi megbe-
csülés érdekes jele, hogy Schingler a NotitidbŐi a számára lényegesnek 
tűnő részeket 1790-ben németre fordította, és Selmecbányán kiadta. Azért 
választotta Palma művét, mert más országokban is jól ismert. Jellemző azon-
ban, hogy bár a német szövegben is szó van Zrínyi és Montecuccoli ellen-
tétéről, de csak egy mondattal utal rá.481 Kazinczyhoz írt levelében Szirmay 
Antal szorgalmazta a Notitia magyarra való fordítását, de terve sajnos nem 
valósult meg.482 

A neves történészek közül Palmának tanára volt Kéri Bálint, valamint 
Muszka Miklós, 1764-ben pedig Kaprinai István mellé került, aki támogat-
ta Palma heraldikai kutatását, és bizonyára példaképül ajánlotta neki Ti-
mon munkásságát. Palmának Pray Györgyhöz írott tizenöt levelét őrzi a 
budapesti Egyetemi Könyvtár, a levelezés mutatja szoros kapcsolatukat. 

479 HAMY, Essai sur /' Iconographie de la Compagnie de Jesus, Paris, Rapilly, 
1875, 144. Vö. VELICS László, Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából, I, Bp., 
1912, 12, 16. 

480 TÓTH László, Palma Ferenc Károly élete és munkái = A Rózsahegyi Főgim-
názium Értesítője, 1914. - Palma önéletírása a Kalocsai Főszékesegyházi 
Könyvtárban (KFK) található: Diarium Illustrissimi ac Reverendissimi Domini 
Francisci Caroli PALMA, Ms 256. - Tóth alapján írt összegzés: TÍMÁR Kál-
mán, Palma Ferenc Károly önéletrajza, Egyházi Lapok, 1935, 267-269. 

481 SCHINGLER, Vollständiger Auszug der hungarischen Vaterlandsgeschichte 
nach Palma, Schemnitz (Selmecbánya), 1790. 242. Az előszó végén Kremnitz 
(Körmöcbánya) áll, itt élhetett a szerző. - A Pannonhalmi Főkönyvtárban elér-
hető a fordítás, jelzete: 148. L. 1 + 

482 SZÖRÉNYI, Palma Ferenc Károly történetírói munkássága = Sz. L., Studia 
Hungarolatina, Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról, Bp., 
1999, 158. 



Palma megküldte Praynak Sajnovics János levelét, amelyben a nyelvro-
konsággal kapcsolatos új tézisét fejtette ki. Pray szerint a lapp-magyar ro-
konság felvetése annyira lényeges tudományos kérdés, hogy először a renden 
belül kell megvitatni.483 Palma azt is megírta rendtársának, hogy tudomása 
szerint a piaristák akarják elérni a nagyszombati egyetem Budára való át-
helyezését.484 Két levele pedig tanúsítja, hogy bár örül annak, hogy Francia-
országban ismerik a Notifiât, de elsősorban a magyar ifjúság számára szán-
ta tankönyvnek („in usum iuventutis Hungaricae").485 

Szörényi László megrajzolta történetírói pályaképét, és kimutatta, hogy 
mint sok exjezsuita, Palma is a Patachich érsek vezette Árkádia-kör tagja 
lett.486 Palmának az Árkádia-kör egyik kéziratos versgyűjteményében fel-
lelhető az érseket névnapján köszöntő dicsőítő költeménye.487 Patachich bi-
zalmát mutatja, hogy kalocsai segédpüspökké nevezték ki. 

Palma legfontosabb munkájának, a Notitia rerum Hungaricarumnak 
három kiadása is van.488 Az 1770. és az 1775. évi kiadás harmadik kötete 
előtt található előszó a jezsuita történetírás egyik legjobb megfogalmazása. 
Bár stílusának világosságát, szépségét sokan csodálták, Palma a bevezetés-
ben önmagát mentegető, toposszerú kérésekkel akarja az olvasók jóindula-
tát megnyerni, azt kéri tőlük, hogy a szerző hibáitól tekintsenek el, különö-
sen a gyenge stílustól, és igyekezzenek a nagy elődök hősi tetteit utánozni 
(„heroica Majorum facinora imitari"). 

Palma szerint a történésznek az a feladata, hogy ne legyen pártokhoz 
kötődő, tartsa meg a középutat („medium tenere"). Ez a magyar történe-
lemben azt jelenti, hogy egyrészt ne vonjuk kétségbe apostoli királyaink 
jóakaratát, ne ferdítsük el intézkedéseiket hamis értelmezésekkel („iniquis 

483 BEKK, Tudós levelezések, Lat., 76. 
484 BEKK, Tudós levelezések, Lat., 77. 
485 BEKK, Uo„ Lat., 79., 82. 
486 SZÖRÉNYI László, I. m., = Sz. L., Studia Hungarolatina, Tanulmányok a régi 

magyar és neolatin irodalomról, Bp., 1999, 158-168. 
487 TÓTH SÁNDOR Attila, Rómából a Pannon Árkádiába, Patachich Ádám fiók-

Arkádiája: Nagyvárad, Kalocsa, Bp., 2004, 135. Az Analecta poetica című 
gyűjteményről először Szörényi László írt. SZÖRÉNYI László, Latin nyelvű 
Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon, ItK, 1981, 184-191. Ez a 
tanulmány - kissé kibővítve - megjelent a Studia Hungarolatina című kötet-
ben is. 

488 PALMA Ferenc Károly, Notitia rerum Hungaricarum, III, Nagyszombat 1770, 
illetve 1775-1777, Pest, Buda és Kassa, 1785. 



interpretationibus"), másrészt ne kövessük azokat a történetírókat, akik sö-
tét színekkel festették le Magyarországot, és kevesek hibáját az egész népre 
vonatkoztatták, mintha szatírát és nem történelmet írtak volna. Palma tehát 
elutasítja mind a Habsburg-ellenességet, mind az „udvari" történetíróknak 
a Wesselényi-felkelés utáni politikai propagandát kiszolgáló, a magyarsá-
got lebecsülő nézeteit. 

Palma mesterének vallja Timon Sámuelt, és dicséri Pray Annalesének 
megjelent részét. Sokféle forrást használ fel (Istvánffy, Bethlen Farkas, 
Bethlen János, Timon, Pray), és többségét megadja a jegyzetben, de nincs 
név- és helységmutatója, mint Kazy vagy Schmitth műveinek. 

A bevezetés ellentéteket próbál kiegyenlíteni, ebből arra is következtet-
hetünk, hogy Palma - akárcsak Schmitth - közvetítő lehetett a nagyszom-
bati és a kassai iskola között. A rend létét fenyegető történelmi légkör miatt 
bátor tettnek nevezhető, hogy Palma Montecuccolival szemben megvédte 
Zrínyi Miklóst. Jellemző, hogy míg Pray visszafogottan szól róla, Palma 
viszont Zrínyit egyértelműen követendő példaként magasztalja. 

2.10.2. A Notifia rerum Hungaricarum első kiadása (1770); 
Montecuccoli a magyar szabadság ellenzője 

Palma számára az 1650-es években Erdély a legfontosabb téma. II. Rákóczi 
György örökölte apja nagyravágyását és kapzsiságát, ezért akart lengye! ki-
rály lenni. Palma a törökök büntető hadjáratait, a fejedelemválasztásokat 
csak röviden írja le, és az „erdélyi Tacitus"-ra, Bethlen János Rerum 
Transylvaniae históriáé („Erdély története") című művére utal mint a leg-
megbízhatóbb forrásra. 

A Notifia első kiadása szerint a harmincéves háborúban a döntő fontos-
ságú nordlingeni győzelemnél (1634) szerepe volt „Zrínyi Miklós virtusá-
nak, aki magyar csapatokkal III. Ferdinánd táborában harcolt".4*9 Ez sajnos 
tévedés, mert bár a költő apjának, Zrínyi Györgynek a testvérét is Zrínyi 
Miklósnak hívták, de 1625-ben meghalt, így ő sem lehet a csata hőse. A 
költő Zrínyi Miklós 1620-ban született, és más forrásból sem értesülünk 
arról, hogy ott lett volna Nordlingennél. A jegyzetben Khevehueller (Franz 
Khevenhiller) és Kazy évkönyvére találunk utalást, de ők Zrínyit az 1633-

489 PALMA, I. m., III, 1770, 160. - III, 1775,2 232. „ad Nordlingam victoria, ad 
quam non leve momentum attulit Nicolai Zrinii virtus, qui cum Hungaricis co-
piis, in Ferdinandi Regis castris militabat." 



34. évi események és a nordlingeni ütközet elmondásakor nem említik.490 A 
második kiadásban szintén megtaláljuk Palma vitatható mondatát, a harma-
dikban azonban már nem. Zrínyi Miklós a harmincéves háború későbbi 
eseményeiben már valóban részt vett, erről Kéry János is megemlékezett 
gyászbeszédében. Palma észrevehette a tévedését, ezért a harmadik kiadás-
ból már kihagyta ezt a mondatot. 

Zrínyiről az 1663. év elbeszélésekor újra hallunk. A szerző Kazy Fe-
renc olvasását ajánlja és Schmitth Ottomanica históriáját, amely természe-
tesen megegyezik az inkább Imperatores Ottomanici címen ismert művével. 
Palma központba állítja a bán és Montecuccoli ellentétét, és védi a magyar 
hősöket. Kéri, Kornéli, valamint Kazy írásait követve vitázik a Montecuc-
coli, Prioratro és Wagner könyveiben terjesztett nézetekkel. A bécsi udvar 
és Montecuccoli ugyanis a Wesselényi-mozgalom leleplezése után propa-
gandaszerűen le akarta járatni egykori riválisát, a lázadást szerette volna 
visszavezetni Zrínyi Miklósra és annak gyanús francia kapcsolataira.491 

A császár 1663-ban a magyar csapatok fővezérévé Zrínyi Miklóst ne-
vezte ki, aki „ahányszor harcolt, győzött, és a győzelem biztos reményétől 
fellelkesült katonaság a legnagyobb veszélyeket is nemes lélekkel vállalta, 
ha ő vezette őket."492 Montecuccolit pedig „cunctatornak", tétovázónak ne-
vezi, mert minden ütközetet került, és Zrínyi lelkesedését igyekezett csök-

490 Bár a Palma által megadott lapszámon Khevenhiller Annales Ferdinandeiben 
valóban a nordlingeni csatának egy szép metszetét látjuk, de a szövegben nem 
olvashatunk magyar csapatokról. Franz KHEVENHILLER, Annales Ferdi-
nándéi, XII, Lipcse, 1726, 1218. - Zrínyi harcolt a birodalmi csapatokkal 
együtt a harmincéves háborúban, csak később. Vö. Zrínyi Miklós válogatott le-
velei, id. kiad., 18. 

491 PAULER Gyula, I. m., II., Bp., 1876, 138-139. Vö. BENE Sándor, „Hóhérok 
teátruma", (A Wesselényi-mozgalom perei és a hazai recepció kezdetei) = Si-
ralmas jajt érdemlő játék, kiad., BAJÁKI Rita, szerk., HARGITTAY Emil, Pi-
liscsaba, 1997, 39., 47. 

492 „Zrinius enim bello olim Suecico, Transilvanico, et Turcico ab adolescentia 
exercitatus, adeo constanter comitem habuit felicitatem; ut quoties pugnaret, 
vinceret; ipse enim miles certissima victoriae spe animatus maxima etiam peri-
cula generöse adiré eo ductore non perhorruit. Calentibus Zrinii desideriis si 
Montecuculus, suapte natura cunctator, et Turcarum moris parum adhuc gna-
rus; respondisset; poterat eo adhuc anno Vezirius debellari." PALMA, Notitia 
rerum Hungaricarum, III, 1770, 196-197. (Tévedésből a könyvben 396 áll a 
196 helyett, de a mellette levő lapszámok világosan mutatják a tévedést.) 



kenteni, „a féltékenység nem kis gyanújába esve".493 Palma Érsekújvár be-
vételéről szólva elhallgatja Forgách szerencsétlen párkányi csatáját, és az-
zal sem menti Montecuccolit, hogy milyen kis sereg állt rendelkezésére. 

A téli hadjáratról megjegyzi, hogy a császár Zrínyit Montecuccoli nagy 
ellenzése ellenére nevezte ki a magyar seregek élére („magnis Montecuculi 
ingratiis"). A hősi tetteket nem akarja mind elsorolni, Kazy és Schmitth 
műveit ajánlja az olvasó figyelmébe. A Montecuccoli és Zrínyi közötti el-
lentétet végsőkig fokozta Zrínyiújvár ostroma, illetve a vár feladása. A bán 
az ütközet vállalására biztatta a fővezért, de Montecuccoli már sokallta a 
gróf dicsőségét, és ezért a vár feladása, sőt felrobbantása mellett döntött. 
Zrínyi pedig elkeseredettségében gyávasággal vádolta, majd elhagyta a tá-
bort, és megtagadta, hogy élelmet adjon Montecuccoli seregének. Monte-
cuccoli emiatt bevádolta őt az udvarnál. Palma szerint az olasz származású 
generális azért vállalta Szentgotthárdnál a harcot, hogy lemossa magáról a 
gyávaság vádját. 

Lipót császár mindenki számára váratlanul békét kötött.494 Palma Kor-
nélihoz hasonlóan megjegyzi, hogy a váratlan béke sok gyűlölséget hozott 
a császár számára. Palma előadja a magyar főurak előtt elhangzott érveket, 
akik nagyon nehezményezték az országgyűlés tudta nélkül hozott, az or-
szág kárára levő békét, és szerintük Magyarország híréhez méltóbb lett 
volna a háború folytatása. A császár félelmét növelte az a vélemény, hogy 
a francia csapatok nemcsak segíteni jöttek, hanem azért, hogy a magyaro-
kat a császárhoz való hűségükben megingassák. Palma ekkor mondja ki a 
legsúlyosabb vádat: ezt a félelmet Montecuccoli hangoztatta, aki a magya-

493 „Verum Montecuculus sustinere potius, quam inferre bellum certus, omnem 
congrediendi vitabat opportunitatem, ardoremque Zrinii reprimebat non sine 
tacitae aemulationis suspicione." PALMA, I. m., 1770, III, 197. Palma az 
1775-ben kiadott Notitidban tovább folytatja a mondatot, és Montecuccoli fél-
tékenységét felnagyítja: „aegre nempe ferebat Montecuculus magni apud Cae-
sarem fieri Nicolaum Zrinium, ac fere in eo totam Caesaris et Europae totius 
spem collocari, id itaque sibi dabat negotii, ut heroi aevo suo celeberrimo om-
nem inclarescendi occasionem adimeret." PALMA, /. m., 1775, 274. 

494 „Inopinata ea pax ubi per Hungáriám vulgata fuit, graviori Caesar invidiae ob-
jectus fuit. Querebantur insciis Regni Ordinibus id factum, atque non levi cum 
Patriae damno, quod nobilissima tum praesidia Ujvárium, Varadinum, et Neo-
gradum in Turcarum potestate relicta erant: continuato ulterius bello utiliores, 
honestioresque nomini Hungarico inducias extorqueri potuisse." PALMA, /. 
m., III, 1770, 2 0 3 . - V ö . PALMA, III, 1775,280-281. 



rok hűségében kételkedett, és azt javasolta a császárnak, hogy fordítsa a 
német csapatokat a magyarok ellen, és az ország szabadságjogait függessze 
fel; a császár azonban nem hallgatott rá.495 Montecuccoli - Palma tudomása 
szerint - már a vasvári béke után el akarta érni azt, amit a bécsi udvarnak 
Montecuccolival egyetértő pártja a Wesselényi-szervezkedés leverése után 
ért el. 

Zrínyi haláláról csak az egyik jegyzetben olvashatunk. Palma 1665-re 
teszi a bán halálát, és Kéri Bálinthoz hasonló módon dicsőíti a hőst, aki 
„csak a féltékenységet nem tudta legyőzni". Palma fontosnak tartja, hogy 
egyszerre említse meg Leonard Frizon párizsi gyászbeszédét, valamint 
Kazy Ferenc Históriájának megfelelő részét.496 

Palma Báthori Zsófiát feltűnő módon magasztalja, a Notitia második 
kiadásában még egy Báthori-családfát is mellékel. Zrínyi Ilona szépsége és 
tehetsége vonzotta Thökölyt, akinek csak a Rákóczi család kincse kellett 
volna, hogy a francia és a lengyel, valamint az erdélyi sereggel háborút in-
dítson. A császár először nem egyezett bele Thököly Imre és Zrínyi Ilona 
házasságba, és Báthori Zsófia is nagyon ellene volt, annyira, hogy a nem 
kívánatos kérőt még fegyverrel is elűzte Munkács falai alól.497 A Notitia 
harmadik kiadása Thököly vagyonra vágyódását és Báthori Zsófia ellenál-
lását még jobban hangsúlyozza. Palma szövegéből arra következtethetünk, 
hogy szerinte Báthori Zsófia és a jezsuita Kiss Imre azért rejtette el a 
Báthori család kincseit, hogy Thökölynek ne legyen pénze a háborúhoz. 

495 „Huc accedebat suspicio illa, etsi fortasse vana, quod vulgo creditum sit; Galli-
cas Legiones non tam opitulandi Hungáriáé causa, quam ad alienandos a Cae-
sare Hungarorum animos fuisse transmissas. Auxit timorés Caesaris Montecu-
culus; cum ob praeteritas cum Zrinio, aliisque Hungaris Ducibus simultates, et 
negata olim a Cassoviensibus militi suo hiberna, genti universae offensus, 
Hungaros de minus sincera in Austriacam domum voluntate, et clandestinis 
molitionibus accusare non dubitavit. Quin etiam Leopoldo auctor fuit; ut si 
Regnum tranquillum habere vellet, mox a pace confecta exercitum in Hunga-
ros verteret, armorumque terroribus admotis Iibertatum studiosos compesceret. 
At Leopoldus suapte natura ad clementiam pronus, severum id consilium repu-
diavit [...]. PALMA, III, 1770, 204-205. Vö. PALMA, III, 1775, 284-285. (A 
második kiadásban néhány szót kicserélt a szerző, de értelmét nem változtatta 
meg.) 

496 „Parentatum illi Parisiis jussu Ludovici XIV., oratione funebri ibidem laudatus 
a Leonardo Frizonio S. J. Sacerdote. Elogium Herois fortissimi praeter alios 
concinnavit P. Kazi Histor. Hung. Lib. IX. ad hunc annum." PALMA, I. m., 
III, 1770, 201. 



2.10.3. A Notitia második kiadása (1775): 
Montecuccoli még negatívabb értékelése 

Az újabb kiadásra a Zrínyiről szóló szöveg bővítése jellemző. Az első ki-
egészítés igazában csak szerkesztésbeli változtatás. A nemzetközi elisme-
réseket Palma az első kiadásban Zrínyiújvár ostrománál sorolja fel, a má-
sodikban az 1663. év eseményeinek leírásakor: Zrínyit VII. Sándor pápa 
arany emlékéremmel, IV. Fülöp spanyol király aranygyapjas renddel tün-
tette ki, XIV. Lajos évenkénti pénzösszeggel segítette, Lipót császár pedig 
a Német-római Birodalom hercegi címét ajánlotta fel, amelyet szerényen 
visszautasított. (Más források szerint Lipót a hercegi címet a téli hadjárat 
után, 1664-ben ajánlotta fel a bánnak.) 

Azt gondolhatnánk, hogy Palma a jezsuita rend feloszlatása után, 1775-
ben már visszafogottabban nyilatkozik Montecuccoliról. Ennek ellenkezője 
az igaz: Érsekújvár ostromának leírásakor még inkább hangsúlyozza, hogy 
Montecuccoli mennyire nehezen viselte el Zrínyinek a császár és egész Eu-
rópa előtti tekintélyét.498 

A vasvári béke indoklásánál különösen érdekes kiegészítéseket talá-
lunk. Palma a jezsuita történészek közül elsőként idézett az Afiumból. Rá-
adásul a császár érdekében idézte Zrínyitől az általa Ne báncs címen is-
mert, magyar nyelvű - tudomása szerint 1664-ből származó - a magyar 
hadviselést kárhoztató részt!499 Palma tisztában volt vele, hogy Zrínyi to-
vább akart harcolni; miként lehetséges, hogy ennek ellenére az Afiummal 

497 [Thököly] „Captus erat impotens sui juvenis et ingenio, et rara Matronae ado-
lescentis forma, atque una Rákotzianis thesauris inhiabat, qui ad prosequen-
dum bellum multum adjumenti allaturi videbantur. Verum obstabat imprimis 
Caesar, tum demortui Rákotzii Mater Sophia Báthori mulier aevi sui praestan-
tissima, multumque Leopoldo Caesari aestimata, quae importunum illum pro-
cum a Munkácsini moenibus machinis bellicis removebat." PALMA, 7. m., III, 
1770, 216. Vö. PALMA, III, 1775, 301-302. - PALMA, III, 1785, 353-354. 

498 ... 1 aegre nempe ferebat Montecuculus magni apud Caesarem fieri Nicolaum 
Zrinium, ac fere in eo totam Caesaris et Europae totius spem collocari, id ita-
que sibi dabat negotii, ut heroi aevo suo celeberrimo omnem inclarescendi oc-
casionem adimeret." PALMA, Notitia rerum Hungaricarum, Nagyszombat, 
III, 1775,2 274. 

499 PALMA, Uo., 1775, 281-283. - Palma még az Áfium-idézet lapszámát is meg-
adja: 23. A következő jegyzetből kiderül, hogy a Forgách-féle, 1705-ből való 
kiadásból idéz. Forgách Simon Forgách Ádámnak a fia volt. 



védte a vasvári békét? Ennek az lehet az egyik oka, hogy Zrínyit tisztázni 
akarta Montecuccoli és az osztrák történészek vádaskodásaitól, másrészt 
úgy tudta: a békekötés után írta az AfiumoX. 

Palma az egyik jegyzetében újra Zrínyi kiáltványára utal: „Ne báncs. 
Avagy a' Töröknek Magyarrral való bekessége ellen Antidotum. [...] libel-
lus admodum rarus est, civilique bello Rákotziano ardente, sumptibus C. 
Simonis Forgáts A. MDCCV. in lucem editus." („Nagyon ritka könyv, mi-
kor a Rákóczi-féle polgárháború dúlt, Forgách Simon költségén kiada-
tott.") A történetíró tehát a Forgách-féle kiadást vette alapul, ráadásul még 
a Rákóczi-szabadságharcot is felidézte.500 

Palma szerint mivel a bánnak a béke miatt nem volt módja harcolnia, 
hogy önmagának gyógyulást szerezzen, a szomorú szívű Zrínyi megírta ezt 
a nevezetes könyvét. Palma latinul összefoglalja az Afiumnak azt a részét, 
amelyben arról van szó, hogy az idegen segítségben nem reménykedhe-
tünk, inkább állandó, szigorú fegyelmű hadseregre lenne szükségünk. Az 
Afiumma] igazolható volt az udvar másik fontos érve: a külföldi fejedel-
mek sokszor csak ígérik a segítséget. 

2.10.4. A harmadik kiadás (1785); Az Áfium új datálása 
és Palma hatása egy prédikátorra 

A harmadik kiadás és az első kettő közötti különbségekre Szörényi László 
már felhívta a figyelmet.501 Az első két kiadás Mária Terézia idején jelent 
meg, akit Palma a legnagyobb uralkodók közé sorolt, a harmadik már II. 
József uralkodása alatt, akit az utolsó fejezetben udvariasan magasztal, de 
kétséges, hogy őszintén teszi-e. Palma a fejezetek elején elhagyta a kérdé-
seket, helyette az évek sorrendjét jelölte, és a jelentősebb események előtt 
visszatekintő leírásokat iktatott be. Az olvasó - főként, ha más nemzeti-
ségű - így jobban megérti az események okait. 

Palma a harmadik kiadásban megértőbben szól Montecuccoli óvatossá-
gáról, és Kemény Jánossal szemben mintha tartózkodóbb lenne. Palma 
alapvető forrása Bethlen János, aki a Kemény által kivégeztetett Barcsai 
fejedelem kancellárja volt. Már ismerhette a Horányi által kiadott Bethlen 
János-kéziratot, és ennek hatására válhatott pozitívabbá Apafi fejedelemről 

500 PALMA, Uo., 1775, 284. 
501 SZÖRÉNYI L„I .m. , 163-165. 



kialakított képe. Párhuzamként hozhatjuk fel a Bethlen Jánost nagyrabe-
csiilő, „igazi transzilvanista" Cserei Mihályt, aki Históriájában a „gonosz, 
ambiciózus" Keményt állítja elénk. 

A második kiadásban még arról olvashatunk, hogy Montecuccoli sere-
gének kis száma miatt „inkább óvatosan, mint bátran" irányította seregét.502 

A harmadikban viszont arról értesülünk, hogy Montecuccoli katonáinak 
egy részét az erdélyi várakban hagyta, és mivel a magyar határ épségét kel-
lett oltalmaznia, ezért csak háromezer katonát tudott a fejedelem számára 
hátrahagyni. Mintha Palma most már egyértelműen a Keményt visszahívó 
Montecuccolinak adna igazat, és véleményét a nagy erővel támadó oszmán 
sereg gyors sikerével támasztja alá. Kemény János haláláról azt tudjuk 
meg, hogy 1662. január 23-án halt meg Nagyszőlős közelében, lovak tipor-
ták halálra.501 A fejedelem halálának bizonyítéka nem szerepel Bethlen Já-
nos művében: Kemény János fejét levágták, és Apafi a győzelem jeleként a 
szultánhoz küldte.5(M Apafi, az új fejedelem a győzelem után hamarosan kö-
veteket küldött Bécsbe azzal a kéréssel, hogy a császár a béke érdekében 
hívja vissza a német csapatokat Erdélyből. 

Zrínyi Miklós nevével az 1662. év elbeszélésekor találkozunk: „Korá-
nak igen bátor hőse, aki a harmincéves háborúban a legkitűnőbb vezérek 
alatt tanulta meg a hadtudományt, és a franciák, svédek elleni igen sok há-
borúban tökéletesítette tudását, otthon pedig Dalmatia és Horvátország 
bánjaként mind a katonai jártasságnak, mind a bátorságnak oly fényes jelét 
adta, hogy a törökök már nevének hallatán megrettentek."505 

502 „At quia Montecuculus considerata suorum paucitate cautius, quam fortius rem 
agebat, Keményius Princeps opportunis destitutus auxiliis succubuit demum, 
atque in pugna ad Segesvárum An. MDCLXII. vitám posuit." PALMA, I. m., 
III, 1775,2 264. 

503 „Keményius die XXIII. Ianuarii A. 1662. prope pagum Nagy-szölös hostium 
multitudine obrutus, ac in fuga per equos contritus occubuit. Cuius caput, a re-
liquo corpore recisum, Apafius in signum victoriae ad sultanum transmisit". 
PALMA,/ , m., III, 1785,1 309. 

504 Vö. BETHLEN János, Erdély története 1629-1673, ford., P. VÁSÁRHELYI 
Judit, kiad. JANKOVICS József, Bp., 1993, 114. 

505 A harmadik kiadásban itt következik az a jegyzet, amelyből megtudhatjuk, mi-
lyen nemzetközi elismeréseket kapott, de érdekes módon a pápa által adomá-
nyozott arany emlékérmet ez a kiadás nem említi. Valószínűleg II. József és a 
pápa feszültsége miatt maradt ki, Palma félt a cenzúrától. PALMA, I. m., III, 
1785,316-317. 



A legjelentősebb szövegváltoztatás ezután következik. Pa lma az Áfium 
keletkezését 1662-re teszi, - bár forrását nem jelöli meg - véleményét érde-
mes lenne komolyan fontolóra venni. Palma a Forgách-féle 1705-ös kiadást 
latinra fordí tva idézi. „Egy ékes stílusú, magyarul írott könyvben fe jez te ki 
korának általánosan elterjedt véleményét , és ráhagyta az utókorra."506 

A latin nyelvű részletes összefoglalás alapvető célként a magyar neme-
sek által el tartandó, ál landó hadsereg felállítását emeli ki.507 Zrínyi sürget te , 
hogy a nemesség m o n d j o n le a luxusról , és a hadseregre köl tse pénzé t , 
amelynek legfontosabb része a lovasság. N e m a sokaság számít, mert N a g y 
Sándor kis sereggel óriási számú ellenséget győzött le, hanem a f egye l em 
és a gyakorlot tság. Zrínyi huszonnégyezer katonából álló ál landó hadsere-
get tart szükségesnek.508 Zrínyinek őseink erkölcsére való f igyelmezte tésé t 

506 „Hic igitur communem eam popularium sui temporis opinionem elegante libel-
le) Hungarice conscripto ad posterorum memóriám transmisit [...]" PALMA, I. 
m., Ill, 1785, 317. - Az Áfium keletkezési ideje még mindig vita tárgya. Kla-
niczay Tibor 166l-re, R. Várkonyi Ágnes 1663-ra datálja, a kettő variánsot 
egyezteti Kovács Sándor Iván. Vö. KLANICZAY Tibor, /. m., 688-689, - R. 
VÁRKONYI Ágnes, Török világ és magyar külpolitika, Bp., 1975, 26-27, 40, 
42^*3, 48, 83. - Zrínyi Miklós prózai művei, szerk., KOVÁCS SÁNDOR 
Iván, Bp., 1985, 41-44. Zrínyi-Könyvtár I. - JARECSNI János, Az "Áfium" 
datálásához, A latin idézetek szövegkritikája, Irodalomismeret, 1993, 1 -2 . 
szám, 23-25. - CSILLAG István, Zrínyi "Áfium"-áriak "Fátum" című máso-
latai 1663-64-ből, Irodalomismeret, 1999, 1-2. szám, 203-210. - CSILLAG 
I., Zrínyi "Áfium"-ának 1663-64. évi recepciója = Az olvasó - az olvasás, 
Irodalmi tanulmányok, szerk., L. SIMON László, THIMÁR Attila, Bp., 1999, 
FISZ Könyvek I. 

507 Van róla adatunk, hogy iskolai feladat volt az Áfiumnak a magyar nemesek 
életvitelét bíráló részletének latinra való fordítása. LANCSÁK Gabriella, „Áfi-
um"-részlet mint iskolai latinfordítási példa 1684-ből = Zrínyi-dolgozatok IV. 
id. kiad., Bp., 1987,276-277. 

508 „Hic igitur communem eam popularium sui temporis opinionem elegante libel-
lo Hungarice conscripto ad posterorum memóriám transmisit: multis, gravi-
busque rationibus in medium adductis ibidem ostendere nititur, Hungáriáé, ut 
ut tum attrita, opressaque erat, vires, citra externarum suppetiarum adminicula 
ad Ottomannos e regno eiieiendos, satis superque sufficere, modo omnes, et 
singüli excusso torpore, sincera erga pátriám caritate accensi, unanimi volunta-
te in opus tam grande conspirent: ut enim heroi fortissimo res patriae, popula-
riumque suorum studia optime fuere perspecta, militari plane libertate conque-
ritur, aevi sui Hungaros a prisca maiorum suorum virtute usque adeo iam defe-
cisse, ut nil fere praeter idioma cum his commune haberent amplius. [...J" 
PALMA, I. m., III, 1785, 317-321. 



a latin nye lvű c o m p e n d i u m h o z fűzöt t j egyze tben magyaru l is o lvashat -
juk.509 

1663-ban Montecuccol i a német , Zrínyi a m a g y a r csapatok fővezé re 
lett. Zrínyit a szerencse pártfogolta , mert eddig sosem vesztett ütközetet , 
megpróbál ta meggyőzni Montecuccoli t a török elleni támadásról: bár a tö-
rökök számban erősebbek, a keresztények kiválóbbak a csatában. Pa lma a 
h a r m a d i k k i a d á s b a n e l i smer i M o n t e c u c c o l i r ó l , h o g y k ivá ló h a d v e z é r : 
„Montecuccol i valóban korának híres hadvezére, de nagyon óvatos és ha-
bozó, soha n e m akarta, hogy egyetlen csatán dől jön el a császár és Magyar -
ország üdve, főként , ha a keresztény csapatoknak olyan kevés a ka tonájuk , 
mert ha e lveszne a hadsereg, akkor a tö rököknek semmi sem állna útjá-
ban."'110 A történetíró a két vezér különböző mental i tását azzal magyarázza , 
hogy Zrínyin kívül másnak nem sikerült győzelmet aratnia, Montecuccol i 
az oszmán sereg elől mindig csak visszavonult. 

Az 1664. évben történteket Palma jó hírrel kezdheti: VII. Sándor pápa 
és a spanyol király, valamint az itáliai fe jede lmek pénzt küldtek, Németor -
szágban pedig toboroztak. Zrínyi magasztalása után pedig a császárnak a 
bánba vetett bizalmáról olvashatunk. Palma n e m írja, hogy három fővezér 
volt a téli hadjára tban. Zrínyi és Montecuccoli ellentétét növelte a török el-
lentámadás, és Zrínyi - várának feladása után - a vezérek előtt gyávának ne-
vezte Montecuccoli t , és a visszavonuló német seregtől megtagadta a készle-
teiből való ellátását. Montecuccol i sötét színekkel festette le Lipót császár-
nak Zrínyi tetteit, aki az udvar kegyét ettől kezdve nem tudta visszaszerezni.5" 

Zrínyi ha lá lának körülményeiről ezt a rövid beszámoló t o lvasha t juk : 
„A rá k ö v e t k e z ő évben hőshöz méltat lan halál la l , vadásza t közben egy 
vadkantól megsebezve halt meg . " Palma m é g egyszer összefoglal ja a két 
vezér közti különbségeket : Zrínyi támadó sze l lemű volt, váratlanul, igen 
nagy veszélyt vállalva küzdött . Montecuccoli pedig a török hadsereget nem 

509 PALMA, III, 1785,318. 
510 PALMA, III, 1785,325. 
511 „[...] fame laborare incipientibus Montecuculi copiis annonam aliquo tempore 

denegarit; unde is accusandi occasionem nactus, adeo atris coloribus Nicolaum 
Zrinium apud aulam caesarem depinxerat, ut hie Leopoldi caesaris antea sibi 
amicissimi gratiae iacturam, quam ex eo die passus erat, nulla amplius arte, vel 
facinore potuerit reparare: contracta hinc animi aegritudine, domum subinde 
reversus Zrinius, non diu superstes, indigna heroibus morte, venandum inter ab 
apro caesus, anno insequente occubuit." PALMA, III, 1785, 329-330. 



ismerte eléggé, inkább óvatos volt, de később sok nagy győzelemmel tette 
halhatatlanná nevét. Montecuccoli azért sürgette a vasvári békét, mert félt a 
francia csapatok magyarországi jelenlététől.512 

Vajon miért engedte meg a cenzúra Montecuccoli kemény bírálatát? 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ebben szerepe volt a Habsburg külpolitikai 
irányváltásnak. Kaunitz herceg rávette Mária Teréziát, hogy - félretéve az 
ősi ellentétet - tárgyaljon a francia-osztrák szövetségről, amely ellensú-
lyozhatja az angol-porosz megegyezést. A két uralkodó 1757-ben kötötte 
meg a francia-osztrák szövetséget Versailles-ben.511 Ettől kezdve lassan 
megváltozhatott a cenzori szemlélet, és így a jezsuita történetíróknak le-
hetőségük nyílt rá, hogy a XVII. századi magyar-francia szövetségkeresést 
megörökítsék. A külpolitikai irányváltás lehet az oka, hogy a cenzorok 
nem akadályozták Palma munkásságát, aki erőteljesen bírálni merészelte 
Montecuccolit, a franciaellenes udvari párt egyik bécsi vezéralakját. 

A politikai helyzet és a cenzúra működése a rend feloszlatása után 
(1773), illetve a jezsuitaellenes II. József uralkodása idején természetesen 
megváltozott (1780-1790). A harmadik kiadás óvatosabb Montecuccoli-
bírálatának a politikai helyzet változása is oka lehetett. Palma szerencséje, 
hogy a Notitia első kiadása még 1770-ben megjelent, és hírnevet szerzett 
neki. 

Kecskeméti Zsigmond, polgárdi prédikátor a magyar történelmet Palma 
könyve alapján verselte meg, és művét 1795-ben Pozsonyban kiadta.514 A 
protestáns prédikátor még Pálmánál is rosszabbat tételez fel Montecuccoli-
ról: Zrínyi életére tört. A versben mintegy megismétlődik a családi legen-
da, amely szerint a bán apját irigységből és gyűlöletből Wallenstein mér-
geztette meg: 

512 Vö. PERJÉS Géza, A „metodizmus" és a Zrínyi - Montecuccoli vita, Száza-
dok, 1961, 507-533; 1962, 25-44. , = Uő., Seregszemle, Hadtörténeti és 
művelődéstörténeti tanulmányok, Bp., 1999, 149-188. 

513 NIEDERHAUSER Emil, Mária Terézia, Pannonica Kiadó, 2000, 38-42. 
514 KECSKEMÉTI Zsigmond, A magyaroknak eredetéről, ezeknek királyainak 

életéről, viselt dolgairól, halálokról, temettségekről, kik alatt mi jött a' magyar 
koronához, és mi nyerettett el, PALMA FERENTZ Károly úr munkájából ma-
gyar versekben tsinált rövid Historiátska, Pozsony, 1795. Szörényi tanulmá-
nyának egyik jegyzetében említi, hogy nem találta meg Kecskeméti művét. A 
budapesti Egyetemi Könyvtárban azonban fellelhető a könyv,jelzete: Gb 967. 



Montekukul i voit Leopo ld ' Vezére, 
Más ik Zrinyi Miklós ki a ' merre tére, 
N e m egyebet , hanem gyözedelmeket ére, 
Általa ki-omlott sok Töröknek vére. 

Montekukul i lett ennek nagy irigye, 
O h b e fá jda lmas lett ennek a mir igye, 
mer t fel-bomlott nálunk a ' szerentse f r igye , 
N e m folyt már ez után úgy Leopold ' igye. 

Montekukul i , hogy hírét veszíthesse, 
Zr ínyinek, magáét meg-öregbithesse, 
Azon vólt, hogy Zrínyit , avagy el-veszthesse, 
Vagy pedig a ' Török kezében ej thesse. [...] 

Montekukul i - is megyen nagy merészen, 
Szent Gothárdnál és majd ütközetet tészen, 
A ' Törökön kivánt győzedelmet vészen, 
Száz és negyven Zász ló itt miénk lészen. 

Ezután a ' Török békességet kére, 
N a g y Leopoldusnak e ' leve a bére, 
A ' mit Rákótzi birt, szállott Felségére, 
Várad , Nógrád, Ú j -vá r a Török kezére. 

N e m jött hát még Erdély Leopold ' kezére , 
D e a ' Török sem lett ennek már Vezére , 
S e m ez, sem az erre portiót nem mére , 
A z lett Fejedelme, kit akart és kére.5 1 5 

A protestáns prédikátor az egykori legnagyobb ellenféltől, egy jezsui tá-
tól veszi e lbeszé lő köl teményének történelmi hátterét. Zrínyi bécsi abszo-
lutizmus elleni poli t ikája köti össze őket. Elképzelhető, hogy a Zrínyit és a 
magyar szabadságjogokat elveszíteni akaró Montecuccol i al legorikus alak-
jává vált a m a g y a r törvényeket félretevő II. Józsefnek , a „ka lapos" király-
nak. 

515 KECSKEMÉTI Zs., I. m., 93-94. 



2 . 1 1 . P R A Y G Y Ö R G Y ( 1 7 2 4 - 1 8 0 2 ) 

2.11.1. Pray és a kortársak viszonya 

Prayt évi já radékban részesítette Mária Terézia, és a „Magyarország törté-
nésze" címet adományozta számára („t i tulumque Historiographi Regi i ad-
didit"). Prayt Kaunitz herceg és néhány magyar four is támogatta, II. József 
halála után pedig Ferenc császár ú j megtiszteltetésekkel tüntette ki az or-
szágos hírű történészt. 

Az exjezsui ta Paintner Mihály kéziratait és könyvtárá t ráhagyta a Pan-
nonha lmi Főapá tságra , ahol f ennmarad t Prayról szó ló kézira ta , a m e l y e t 
Schönv i sne r I s tvánnak, egy ik volt rendtársának írt.516 Pa in tnernek m a g a 
Pray adott választ a vitatott kérdésekre.517 Paintner Pray-életrajza megje len t 
nyomtatásban is, Pray posztumusz pecséttani művének előszavaként.518 Az 
első mondatból kiderül, hogy Pray mind Paintnerrel, mind Schönvisnerrel 
szívélyes viszonyban volt („utriusque nostrum amici intimi"). Tanárai kö-

516 PAINTNER Mihály, Biographia Prayi, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Je-
zsuitica, 118. C. 1/15 - Paintner összegyűjtötte a tudós jezsuiták műveit, így 
bizonyítva, hogy méltatlan volt a feloszlatás. Paintner győri és rátóti prépost, 
sőt címzetes püspök lett, e megtiszteltetések mutatják, hogy mennyire becsül-
ték munkáját. Több győri püspök felett ő mondta a halotti búcsúztatót. -
Schönvisner az Egyetemi Könyvtárban utóda lett Praynak, akivel igen jóban 
lehetett, mert már 1777-ben „másodőre" volt a könyvtárnak. Később az egye-
tem dékánja és rektora, sőt 1794-től az Egyetemi Könyvtár igazgatója. Schön-
visner Habsburg-hűségét bizonyítja, hogy még 1769-ben írt egy latin nyelvű 
ódát Mária Terézia tiszteletére. Vö. SZINNYEI József, Magyar írók élete és 
munkái, XII, Bp., 1908, 588-591. 

517 Pray György levelei Paintner Mihályhoz, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, 
119 B. 5. (26-28., 84). - Pray az egyik levelének hátoldalán (28.) egy önmagá-
ról írott disztichonban („De Prayo") magát büszkén Homéroszhoz hasonlítja, 
mert Pozsony és Érsekújvár verseng születési helyéért. 

518 PRAY György, Syntagma Historicum de Sigillis Regum et Reginarum Hungá-
riáé, Buda, 1805, V-XXVI. („Magyar királyok és királynők pecsétjeiről") -
Gálos Rezső - a Schönvisner-féle kiadásról nem tudva - a pannonhalmi teljes 
kéziratot 1937-ben közzétette. Vö.: GÁLOS Rezső, Pray György egykorú élet-
rajza, A Győri Női Felső Kereskedelmi Iskola Értesítője, Győr, 1937, 3-12. 



ziil Prayra a legnagyobb hatással Schmitth Miklós volt, de Fröhlich Eras-
must is tanítómesterének vallotta. 

A kézirat és a Schönvisner által kiadott szöveg között az a legnagyobb 
különbség, hogy míg a pecséttan bevezetőjeként megjelent biográfia alig 
említi meg Pray nagy ellenfeleit, addig Paintner kéziratában részletesen ol-
vashatunk róluk. Paintner elsősorban a piarista történészekről (Cetto, Horá-
nyi, Desericzky) ír rosszallóan, mert bár Horányi a Memoria Hungarorum-
ban dicsérte Prayt, de bárcsak máshol is ezt tette volna! Paintner szerint 
többet ért volna, ha a bírálat helyett a tudománnyal foglalkoznak. Paintner 
és Schönvisner azonban óvakodtak attól, hogy a nyomtatott szövegben ko-
molyabb bírálattal éljenek a II. József által támogatott, nagy tekintélyű, 
polgári szellemiséget képviselő piarista történészekkel szemben. A tudo-
mányos közvélemény előtt egyébként is elég ismert volt a rossz viszony.519 

A bencések és a jezsuiták jó kapcsolatát mutatja viszont, hogy a fiatal 
Pray Sajghó Benedek főapátnak ajánlotta a Carmen eucharisticum című 
költeményt (1767). A jezsuita rend feloszlatása után többen kérték felvéte-
lüket Pannonhalmán. Pray György és Katona István levelezésben állt a 
bencés történészekkel, köztük Nóvák Krizosztommmal, aki később pan-
nonhalmi főapát lett.520 1773 után a Hevenesi-gyűjteményt a kamarai levél-
tárba vitték, ahol senki sem férhetett hozzá. Kaprinai bizonyára félt, hogy 
Timon, Schmitth és az ő kéziratai szintén hasonló sorsa jutnak, ezért akarta 
a bencés főapátságra hagyni, de terve a bencés rend feloszlatása miatt nem 
valósulhatott meg. 

519 GÁLOS Rezső, Horányi Elek levele Pray Györgyhöz, ItK, 1931, 90-92. 
520 SÖRÖS Pongrác, Pray György leveleiből, Történelmi Tár, 1900, 298-310.; 

NÉMETH Ambrus, Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Nó-
vák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz írt levelei, Történelmi Tár, 1902, 
303-320. „Esemény a [pannonhalmi] könyvtár életében, hogy a kiváló Pray 
1770-ben átvizsgálta és 153 értékes régi könyvről külön jegyzéket készített, 
amelyet most az Egyetemi Könyvtár őriz." Vö. SZABÓ Flóris, A Pannonhal-
mi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok - , Bp., 
1981, 12. Szabó Flóris Paintnerről is részletesen írt. 

521 GÁRDONYI Albert, Közkönyvtári kézirathasználat a XVIII. században, 
MKSZ, 1938, 379-381. Csak a 19. században változott meg a helyzet. Az 
Egyetemi Könyvtár későbbi igazgatója, Fejér György kanonok adta ki a kö-
zépkori okleveleket a jezsuita gyűjteményből, Codex Diplomaticus Hungáriáé, 
I-XLIII., 1829-1844. 



Pray György alapvető feladatának tekintette annak elérését, hogy a He-
venesi- és a Kapr inai -gyűj temény az Egyetemi Könyvtár tu la jdonába ke-
rüljön, részben azért, hogy ő is felhasználhassa, másrészt azért, hogy együt t 
iegyen, és m e g m e n t s e a fe lmérhete t len je len tőségű munká t . Mikor a kéz-
iratokat átadták, kikötötték, hogy csak egy könyvtári t isztviselő jelenlété-
ben lehet t anu lmányozn i , és a helytar tótanácstól kutatási engedély t kell 
kérni. Még az erdélyi püspök, Batthyány Ignác is csak úgy kapott engedélyt, 
hogy kérvényében pontosan meg kellett jelölnie, milyen okleveleket akar 
lemásolni.52 ' 

Hóman Bálint szerint a történelemmel foglalkozó kortársak Pray körül 
csoportosultak, és „levelezése pótolta sokak számára a tör ténet tudományi 
szakfolyóiratokat".5 2 2 

2.11.2. Zrínyi Miklós Pray forrásmásolataiban 

Pray sokat foglalkozott forráskutatással, és rátalált a ba jor udvarban e lmon-
dott Zrínyi-gyászbeszédre.5 2 3 Erre a dialogikus halotti beszédre - tudomá-
som szerint - egyedül Klaniczay hívta fel a f igye lmet könyvének egyik 

522 „Ő azonban |Pray] az összes történettudósok egyesítésére, megszervezésére tö-
rekedett, és sikerült elérnie a felekezeti kutatóiskolák keretein túllépő, azok ta-
nítványait egybefoglaló, új történetkritikai iskola megalapítását. Már pozsonyi 
tartózkodása idején (1767-1777) állandó érintkezésben és levelezésben állt tu-
dós rendtársain - így Kaprinain, Pálmán, Katonán, Hellen - kívül a Jézus-tár-
saság nagy ellenségével, Kollárral, a kálvinista Dobai Székellyel, Sinayval, az 
evangélikus Benczúrral, Severinivel és Cornidesszel, aki később Wagner mellett 
legbizalmasabb barátjává lett. [...] A történettudósok a század utolsó negyedé-
ben már felekezeti különbség nélkül a királynő által adományozott »historio-
graphus Hungáriáé« címet viselő Pray körül csoportosultak, akinek személye 
pótolta évtizedeken át a sokak által óhajtott tudós társaságot és a Jézus-társa-
ság feloszlatásával, illetőleg a pozsonyi evangélikus iskola hanyatlásával el-
pusztult felekezeti tudós szervezeteket. Levelezése pótolta sokak számára a 
történettudományi szakfolyóiratokat." HÓMAN Bálint, Tudományos történet-
írásunk megalapítása a XVIII. században = Történetírás és forráskritika, Bp., 
1938,407-409. 

523 Laus posthuma Generosissimi et invictissimi Generalis D. Nicolai Comitis Ze-
rinii („A nagyméltóságú és a legyőzhetetlen tábornok, gróf Zrínyi Miklós ha-
lotti dicsőítése) BEKK, Pray-gyûjtemény, XIX, 57. tétel. Klaniczay jó jelzetet 
adott meg; az általam tanulmányozott könyvtári katalógusban rossz volt a jel-
zet, amit szóvá is tettem. 



jegyzetében, és a Thököly-kódexben fennmaradt gyászbeszéddel hozta 
összefüggésbe.524 Erről a gyászbeszédről is feltételezhetjük, hogy Zrínyi 
Péter környezetében maradt fenn, mert a bajor választó titkára, Calin Fran-
ciscus által írt latin nyelvű, dicsőítő epitáfium címzettje Zrínyi Péter, aki 
erényben és lelkületben igen hasonló elhunyt bátyjához („tum virtute et 
magnanimitate fratrem Germanum coniunctissimum"). Calin a szokásos 
epithetonokkal látta el a halott Zrínyi Miklóst; nincs lényeges mondaniva-
lója az olvasó számára. 

A Pray-anyagot tanulmányozva figyeltem fel egy név és dátum nélküli, 
ezért a kéziratos kötet végén található diplomáciai jelentésre.525 Elképzel-
hető, hogy a jelentés szerzője egyházi személy, esetleg egy jezsuita. Wes-
selényi számára készült ez az irat, de Wesselényi ekkor még nem lehetett 
nádor, mert a diplomata ezt a méltóságát nem sorolja fel. A jelentést tevő, 
aki már tizenegy évet töltött a törökök, a tatárok, a moldvaiak, valamint a 
kozákok és erdélyiek körében, úgy tudja, hogy I. Rákóczi György halála 
előtt megeskette fiait a Török Birodalomhoz való hűségre, mert nem lehet 
bízni a németben. Ez a részlet már-már egy szépírói elbeszéléssel ér fel, és 
egy Liviusnál olvasható történettel kezdődik: Hamilcar megesketi fiát, 
Hannibált, hogy egész életében a rómaiak ellensége lesz. Valószínű, hogy 
egy irodalmi toposz politikai célra való felhasználásáról van szó, mert I. 
Rákóczi György sokszor szembeszállt a Portával. 

524 KLANICZAY Tibor, /. m., 801. 
525 BEKK, Pray-gyűjtemény, LXIII, Iusso C. Francisco Vessselényi, Superior 

partium Hung. Supremo Generali, S. C. M. Consiliario etc. ex partibus Tarta-
rio data informatio. Az 1650-es dátum szerepel a jelentésben, de mivel nincs 
pontos datálása, ezért kerülhetett a colligatum végére. A kötet végén a jegy-
zékben ez szerepel címeként: „Informatio C. Vesselényio ex partibus Tartariae 
data." - Érdekessége miatt közlöm azt a részt, amely szerint I. Rákóczi 
György halála előtt megeskette fiait a Török Birodalomhoz való hűségre: „[...] 
ita mortuus Princeps Rákóczy, duabus circiter horis ante mortem, inter alia fi-
liis hoc formalibus verbis in testamento commendavit: Fijaim a Töröknek ked-
vet keressétek, annak a köntössehez ragaskodgyátok, a Németnek pediglen 
semmitis ne hidgyétek: hoc est: Filii mei, gra[ti]am Turcarum aucuperimini, 
eorum pallio inhorreatis, Germanis vero nihil prorsus fidatis." - Rákóczi Zsig-
mond házasságáról mint minden rossz és háború okáról ezt írja: „Sigismundi 
Rákóczi nuptio plurima concipient mala, et graviss[im]a parient bella." - A je-
lentés leglényegesebb tanulsága így szól latinul: „non fore securam, quamdiu 
in Transsilvania haereticus Princeps gubernabit". („Nem lesz addig békesség, 
amíg Erdélyben eretnek fejedelem kormányoz.") 



A diplomata minden baj és háborúság okának Rákóczi Zsigmond há-
zasságát tartja, amely újraélesztette az erdélyi és a svéd szövetséget. Az er-
délyi diplomáciai tevékenység is gyanús számára: Petki István a szultánnál 
járt, Sebessi Miklós a tatároknál, Újlaki László pedig a „rebellis" kozákok-
nál. Az egész jelentésből, amely 1650 és 1655 között keletkezhetett, erősen 
érződik a Lengyelország sorsáért való aggódás. A diplomata véleménye 
szerint nem lesz addig nyugalom, míg Erdélyben más vallású a fejedelem, 
illetve a török ellen nem lehet addig háborút indítani, míg az erdélyi feje-
delem nem hűséges az „Ausztriai-ház"-hoz. 

Pray posztumusz műveként jelent meg az Epistulae procerum regni 
Hungáriáé („Magyarország főurainak levelei"),526 amelyben található pél-
dául a szigetvári hősnek 1566-ban Kanizsai Orsolyához írt, halálra szántsá-
gát tanúsító levele.527 A gyűjteményben sok levél szól II. Rákóczi György 
lengyelországi hadjáratáról, annak diplomáciai hátteréről. Lubomirski her-
ceg levelét is olvashatjuk, amelyben szemrehányást tesz a fejedelemnek, 
hogy szabadságról beszél, de fegyverrel és tűzzel akarja kikényszeríteni a 
megválasztását. A herceg szerint Rákóczi a lengyelek szabadságát és vallá-
sát akarja eltiporni.521* Pray valószínűleg azért másolta le a Wesselényinek 
szánt jelentést és a lengyelországi leveleket, mert véleménye egyezett a 
bennük foglaltakkal. 

A Zrínyi névvel egy 1682-es levélben találkozhatunk. A Thököly elé 
menő ifjú nem lehet más, mint Zrínyi János, Zrínyi Péter fia. A következő 
írás pedig Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságának említésével kezdő-
dik.529 

526 PRAY György, Epistulae procerum regni Hungáriáé, III, 1554-1761, Po-
zsony, 1806. 

527 PRAY, 1. m., 177-180. 
528 Uo„ 456-459. - Lubomirski herceg korábban Rákóczi fejedelmet támogatta, és 

az ő rábeszélésére ígérte János Kázmér király Rákóczi fiának a koronát, ha ka-
tolizál, és az ő udvarában nevelkedik. 

529 Uo., 481—483. 



2.11.3. A História regum Hungáriáé 
(„Magyarország királyainak története", 1802) 

Pray halálának évében jelent meg a Habsburg királyokkal foglalkozó His-
tória regum Hungáriáé,™ amelyre jellemző az objektivitásra törekvő, az 
érzelmeket háttérbe szorító, hűvös stílus. Bár Palmával sokat levelezett, és 
jóban lehetett vele, Pray Zrínyi Miklós-értékelése nagyon eltérő Pálmáétól. 
Az évkönyvben először 1662-ben találkozunk Zrínyi nevével, akkor is 
csak azért, mert a Porta követelte Zrínyiújvár lerombolását. Pray nem szól 
Zrínyi költészetéről sem, ami azért feltűnő, mert fiatalon maga is verselt."1 

Az 1663. évi nagy török hadjáratról éppen csak megjegyzi: Zrínyi a déli 
határt biztosította Leslie gróffal együtt. A téli hadjáratra egyetlen mondatot 
szán: Zrínyi január végén felgyújtotta az eszéki hidat, Babocsát elfoglalta, 
de Kanizsát nem tudta bevenni a felmentő sereg miatt. Kanizsa sikertelen 
ostroma után a fővezérséget átvevő Montecuccoliról elismerő a véleménye. 
Montecuccoli Zrínyiújvár alatt megvárta az erősítést, és nem cselekedett 
semmit sem vakmerően, a vár ostroma pedig arra volt jó, hogy a birodalmi 
hadak megérkezzenek. Zrínyi és Montecuccoli között feszültség támadt, a 
később történtek azonban igazolták, hogy Zrínyiújvár romlása az ország ja-
vára szolgált. Szentgotthárdnál a nagyvezér ütközetet provokált, miután 
azonban tizenhatezer emberét elvesztette, békét ajánlott. 

A vasvári béke elégedetlenséget szított a magyar főurak között, akik a 
nádor vezetésével összeesküvést szőttek. Pray a békefeltételek között nem 
említi az erdélyi fejedelem szabad megválasztásáról szóló megállapodást, 
valószínűleg félt az önálló Erdélyi Fejedelemséget biztosító békeszerződés 
legfontosabb pontjára való utalástól. 

Pray szintén 1665-re tette a bán halálát, és meglepő, elgondolkodtató 
mondatot főzött hozzá. Zrínyi váratlan halála azért szerencsés, mert meg-
mentette az összesküvés örvényétől: „Hogy Zrínyit ugyanez az örvény el 

530 PRAY György, História regum Hungáriáé, III, Buda, 1801. Az életrajzában 
Paintner megjegyzi, hogy a kiadás nem volt kifogástalan, sok nyomdahiba ke-
rült a szövegbe. 

531 SZÖRÉNYI László, Pray György költészete = Sz. L., Hunok és jezsuiták. Bp., 
1993, 135-139. 



ne ragadja, egy vadkan által okozott halála akadályozta meg.""2 A bán ha-
lálával kapcsolatos gyanút szerinte a francia írók terjesztették, de a gyil-
kosság gondolata teljesen alaptalan, és - Pray szerint - gyorsan elenyé-
szett."3 

A magyar jezsuiták közül a Zrínyi-értékelésben Pray áll a legközelebb 
az udvari történészek, illetve Montecuccoli nézeteihez. Pray valószínűleg 
azért sem szánt komolyabb szerepet Zrínyi Miklósnak, mert mind a bán 
neve, mind családjának későbbi sorsa Habsburg-ellenes érzelmeket hordo-
zott a köztudatban. Praynak volt oka a félelemre, ezt jól tükrözi Paintner-
hez 1773-ban, a feloszlatás évében írt egyik levelének utolsó mondata: „oda 
vagyunk már".534 

Pray azonban nem írt le semmit, ami nem egyezett lelkiismeretével. A 
História regum Hungáriáé azért jelent meg csak halála évében, mert a 
szükséges levéltári forrásokhoz nem tudott hozzáférni. A jezsuita rendet el-
hagyó Kollár Ádám, akit Mária Terézia a kamara levéltárosának nevezett 
ki, felajánlotta a segítségét, de Pray nem élt a jezsuitaellenesnek tartott ud-
vari ember közbenjárásával.535 Visszautasításával egybecseng a szervita 
provinciális sürgetésére adott válasza: „Hiába unszolsz évkönyveim folyta-
tására, inkább akarok hallgatni, mint olyasvalamit írni, amit felfogásommal 
és szabadságommal össze nem egyeztethetek.""6 

532 „Zrinium, ne eodem vortice abriperetur, mors in venatu ab apro illata prohibu-
it." - Érdekes adat, hogy a bécsi Heeresgeschichtliches Museum-ban (Hadtör-
téneti Múzeum) a nagy hadvezéreket megörökítő metszetek között négy Zrí-
nyi-képet is láthatunk. Az egyik alatt azt olvashatjuk, hogy halála előtt Zrínyi 
Miklós a bécsi udvar ellen összeesküvést szítok közé állt. 

533 Bene Sándor már felhívta erre a mondatra a figyelmet, azzal az ellenvetéssel, 
hogy valójában a gyanú egyáltalán nem enyészett el. BENE - BORIÁN, I. m., 
102. 

534 BEKK, Pray-gyűjtemény, LXX, Epistulae Georgii Pray ad Michaelem Paint-
ner, d. - A h-jelzetű, szintén latin nyelvű levél margójára pedig sok helyen ezt 
írta rá: „Silentium". („Hallgatás") 

535 DUMMERTH Dezső, Történetkutatás és nyelvkérdés a magyar-Habsburg vi-
szony tükrében - Kollár Adám működése, Filológiai Közlöny, 1966, 401. Kol-
lár Ádámot másként láttatja SZELESTEI N. László, Irodalom- és tudomány-
szervezései törekvések a 18. századi Magyarországon 1690-1790, Bp., 1989, 
88-95. 

536 LESKO József, Szaicz Leó, a katholikus újságírás magyar úttörője, Katholikus 
Szemle, 1898, 594. „Frustra autem et cum me ad continuandos Annales cohor-
tatis. Malo tacere, quod non consentaneo animo et libertate scribere." Vö. 
DÜMMERTH Dezső, Uo., 401. Kaprinai is elutasította Kollár ajánlatát. 



Pray a felvilágosodás sok nézetével nem értett egyet, ezért írt egy Ani-
madversationes című teológiai vitairatot, amely a deizmus és az ateizmus 
ellen érvel.537 A történetírás mellett a hitvédelem is lényeges volt számára. 
A Habsburg-hűség nagyon meghatározta Pray szemléletét, de vallási, lelki-
ismereti meggyőződéséből nem engedett. 

Legnagyobb érdeme a magyar jezsuita forrásgyűjtemény megmentése. 
Az egyre inkább janzenista hatás alá került Mária Terézia ugyanis Auszt-
riában a rend iratait, könyveit elégette vagy papírhulladékként eladatta. 
„Maas, a hatalmas jozefinista forráskiadvány szerzője és annotálója elké-
pedt azon, hogy Mária Terézia radikálisabb, jezsuitaellenesebb álláspontot 
foglalt el, mint Kaunitz."538 

537 HERMANN Egyed - ARTNER Edgár, I. m., 128-129. Stoeger is Pray művei 
között sorolja fel az Animadversationest. Pray több autográf iratát a Pannon-
halmi Főkönyvtár kézirattára őrizte, de a Forgdch-kódex (Pannonhalmi kódex) 
átadásáért cserébe, 1996-ban a BEK kapta meg. Köztük vannak Praynak Paint-
nerhez írt levelei, illetve ebben az anyagban az autográf írások között található 
az Animadversiones. Hasonló tartalmú kéziratos műve: Quid sit Athens, mate-
rialista, deista, Socinianus, Pyrrhonista, indifferentista. Stoeger ezt a müvét 
nem ismeri. - Pray György levelei Paintner Mihályhoz, PFKK, 119 B. 5. (26.) 

538 H. BALÁZS Éva, A jezsuita rend feloszlatása, Világosság, 1988, 444. 



2.12. KATONA ISTVÁN ( 1732-1811) 

2.12.1. Katona és a korszellem 

Katona - Kaprinait követve - alapvető feladatának a történelmi források-
nak minél kevesebb magyarázattal ellátott, tudományos színvonalú kiadá-
sát tekintette. Példaképei a francia történetírók voltak, akik szerint a forrá-
sok maguk tanúsítják az „egyszerű igazságot".539 Nagyszombatban Schmitth 
Miklós lehetett Katona ösztönzője, aki Palma munkásságát is becsülte. Ka-
tona kéziratai között fennmaradtak a Notitia rerum Hungaricarum első kö-
tetéhez fűzött megjegyzései.540 Katonát igazi baráti viszony fűzte Pray 
Györgyhöz, valamint Paintner Mihályhoz, aki őt is megkérte, hogy írja le 
életrajzát és sorolja fel műveit. Katona válaszában finoman jelzi, hogy Ho-
rányinak ezt nem tette meg. 

Katona vitairatai tanúsítják, hogy a barokk szellemiséget védelmezte. 
Egyik hagyományt védő műve a szent koronáról szól, amely Horányi sze-
rint a görög császár ajándéka volt Szent István számára.541 Katona ezt telje-
sen megalapozatlannak tartja, és szerinte 'erős gyomor' kell ahhoz, hogy 
ennyi anakronizmust és tévedést meg tudjon emészteni.542 Még keményeb-
ben fogalmazott a protestáns Decsi Sámuelnek a korona eredetét tárgyaló 
művéről.543 Katona úgy érezhette, hogy ezen írásoknak politikai célja van: a 

539 HAUER Ferenc, Katona István emlékezete, Kalocsa, 1911, 36-37. Különle-
nyomat a Kalocsai Jezsuita Gimnázium Értesítőjéből. - Zelliger tételesen fel-
sorolja Katona műveit, ami hiányzik Hauernél. ZELLIGER Alajos, Egyházi 
írók csarnoka, Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága, 
Nagyszombat, 1893, 223-226. 

540 KATONA István, Appendix ad Notitiam rerum Hungaricarum Francisci Pal-
ma, 960-1061, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Ms 521. 

541 HORÁNYI, De sacra Corona Hungáriáé ac de regibus eadem redimitis com-
mentarius, Pest, 1790. 

542 „Cuius stomachus adeo firmus et ferreus est, ut tot ac tam absurdos anachronis-
mos, quibus novitia haec sententia scatet, digere facile possit?" KATONA Ist-
ván, Dissertatio critica in commentarium Alexii Horányi de sacra Hungáriáé 
corona, Buda, 1790, 14. 

543 KATONA I., A magyar sz. koronának doktor Decsi Sámueltől írt históriájának 
megrostálása, Magyar Hírmondó, 1794,1., 128. 



pápaság és a katolikus egyház önállóságának, állami befolyásának csök-
kentését, és az erősödő abszolutizmust szolgálják. 

II. József 1784-ben nyugdíjaztatta, nem lehetett többé egyetemi tanár. 
Támogatója, Garampi József nuncius elhagyta Bécset, legnagyobb pártfo-
gója, a latin nyelvű irodalom és zene legnagyobb mecénása, Patachich 
Ádám kalocsai érsek pedig ebben az évben halt meg.544 Sírja fölött Katona 
mondta a gyászbeszédet. „1790-ben nagy változás történt az akkor már ne-
ves történetíró pályáján: gróf Kollonich László kalocsai érsek (1787-1817) 
hívására annak székvárosába költözött, s átlépett a főegyházmegye papjai 
közé is. Főpásztora a főszékesegyházi könyvtár vezetését bízta rá, s egy-
idejűleg kinevezte a papnevelő intézet (nagyszeminárium) retorikatanárá-
vá. [...] Már idős korában, 1806-ban a nagyszeminárium rektorává nevezte 
ki érseke. Katona István életének 78. évében, 1811. augusztus 19-én hunyt 
el Kalocsán, s a főszékesegyház Szent Alajos-oltára elé temették el."545 

Az idős, beteg Katona egyik barátjához írt levelében disztichonba fog-
lalta betegségeit, verseléssel oldotta némiképpen fájdalmát. Ez a levele azt 
is tanúsítja, hogy élénk figyelemmel kísérte a História critica utolsó köte-
teinek kiadását. Örömmel adja hírül barátjának, hogy megjelent már az I. 
József és III. Károly korát tárgyaló rész, de a Mária Teréziáról szóló pars 
még „zaklatja" („fatigat").546 Szociális érzékenységéről is vall ez a levél: a 
szegényeknek osztotta szét a püspöktől kapott gabona egy részét. 

Paintnerrel való levelezéséből kiderül, hogy a História criticdnak I. Li-
pót uralkodásáról szóló részét már 1793-ban leadta, de a „scrupulus" cen-
zúrától még nem kapta vissza azt („nondum a scrupulosa censura rece-
pi").547 Egy 1798-ban írt levelében pedig újabb csalódásáról számol be: az 

544 Vö. TÓTH István, Phoebus forrása, A váradi latin nyelvű humanista költészet 
antológiája. Nagyvárad, 1996, 301-304. 

545 KATONA István, A kalocsai érseki egyház története, I, fordította TAKÁCS 
József, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta, THOROCZKAY 
Gábor, Kalocsa, 2001, Előszó, II—III. 

546 KATONA I., Epistula ad Josephum Vilt, Kalocsa 1809. márc 11. Paintner Mi-
hály másolata. A betegségéről szóló őszinte verse szerint benne már egyedül a 
betegség érzi jól magát: „Deficiunt aures, dentes, duo lumina fauces, / Et digiti 
manuum, pectus, et ima pedum. / Hermia me duplex, me vexat fistula simplex, 
/ Calculus accedit, debilitasque genu. / Ipsa igitur morbus bene dicitur esse. 
Senectus, / An tot pressa malis vita placere potest?" Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár, 10a. E. 28. 

547 KATONA István levelei Paintner Mihályhoz, PFK, 119. B. 5. (10-14., 61-65.) 



új cenzor a következő kötet kéziratát ugyanolyan szigorú rendtartás szerint 
nézette át, mint a korábbi. Katona őszintén bevallja, hogy Nádasdyról és Rá-
kócziról csak igen óvatosan mert írni, ennek meg is lett az eredménye, nem 
kellett változtatnia. A veszprémi püspök volt könyveinek legfontosabb me-
cénása, de a pécsi és a váci püspök is segítette. Paintner ugyancsak támo-
gatta, és valószínűleg szerepe lehetett a veszprémi püspök megnyerésében. 

2.12.2. A cenzúra 

A História critica utolsó kötete is elkészült 180I-re, de „I. Ferenc abszolu-
tista kormányának szigorú cenzúrája magakasztotta Katona tevékenységét. 
A szelíd szívű s jóakaratú író legenyhébb kritikai megjegyzéseit is vesze-
delmeseknek tartotta a túlzott érzékenység. E nem éppen kellemes tapasz-
talat óvatosságra intette Katonát, és műveinek befejező kötetében, mely I. 
Ferenc első 10 évi uralkodásának történetét öleli föl, mindent kerülni ipar-
kodik, ami valamikép kifogás alá eshetnék. Nem is elégszik meg csupán az 
ok sejtetésével, hanem szűkszavúságát a bevezetésben bátran meg is ma-
gyarázza."548 

Hauer „érdekes emlékeknek" nevezi a cenzori írásokat.549 Az 1794-re 
datált cenzori vélemény tartalmazza Katona válaszát és nézeteit is, a levél-
tári jelzet azonban az 1802. évhez köti a jelentéseket, mert Katona való-
színűleg ebben az évben kaphatta meg a cenzor véleményét, és ekkor vála-
szolhatott rá. 

A cenzor alapvetően dicsérte Katonát, aki sose marasztalta el Lipót csá-
szárt, csak annak a minisztereit hibáztatta. A cenzor szerint Bethlen János, 
Kornéli, Wagner, Kazy és Ketteler művei a forrásai, valamint a még ki 
nem adott okiratok. A jelentés külön kitér a lázadásokra, mert Nádasdy, 
Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc, illetve Thököly Imre és II. Rákóczi Fe-
renc mozgalma a legkényesebb kérdés Bécs számára. A cenzor meg van 
elégedve a szerzővel, mert ha néha olyan dokumentumonkat is hoz, ame-
lyek az udvar ellen szólnak, azokat Katona „helyreteszi", helyesen értelme-
zi. Az írói módszerre jellemző adat: az opus 1168 lapból áll, ebből alig 100 
lap maradna, ha a dokumentumokat kivennénk belőle. 

548 HAUER F., I. m., 44^15. 
549 Kalocsai Érseki Levéltár, Érseki Hivatal, Perszonális iratok (I. 1. c.) Katona 

István iratai, 1802. Nro. 57., 1803. Nro. 9., 1804. Nro. 22., Vö., HAUER,/ , m., 
45. 



A cenzori ajánlás után következnek a konkrét szöveghelyekre utaló bí-
ráló megjegyzések, amelyekre Katona választ is írt. Jellemző, hogy a cen-
zor kifogásolta e kifejezést: „a német katonaság kegyetlensége S usa tábor-
nok idején" („Crudelitas militum Germanorum sub generali Susa"). Katona 
válasza: „Mindez okiratokkal igazolható, de ki lehet hagyni". A cenzor 
többször nehezményezte a protestánsok elleni erős megjegyzéseket, és né-
hány eredeti dokumentum közlését is. Erre Katona egyszer így válaszol: 
„Ha a kemény bécsi cenzúra nem járul hozzá a közléséhez, akkor töröltes-
sék." A válaszokból érződik a Katona lelkében egyre erősödő méltatlanko-
dás, erre vall a következő mondata: „Ha ezt az igazságot az utókor tudtára 
nem lehet adni, noha Kornéli elmondja, akkor az egész töröltessék." A cen-
zor kérésére az egri érseknek, Telekesy Istvánnak II. Rákóczi Ferenchez 
intézett beszédét kihagyta.550 Az idős történész hajlandó engedni, hogy vég-
re megjelenjen műve. 

Katona azonban nem tudta megállni, hogy ne fűzzön a válaszai után 
kissé indulatos megjegyzéseket. Főként azt sérelmezte, hogy a protestán-
sokra nézve terhelő adatokat, dokumentumokat kihagyatják vele, a katoli-
kusokra rossz fényt vető részeket pedig nem. Kérdésként veti fel: miért 
nem akarják Bécsben, hogy a ma élő protestánsok megismerjék elődeik 
helytelen tetteit? Miért engedik meg, hogy II. Ferdinánd és Lipót császár 
ellen a protestánsok minden rosszat leírjanak, neki pedig miért nem szabad 
megvédenie őket? Egy protestáns szerző a koronáról nemrég fejtette ki né-
zeteit, és a pápáról azt állítja, hogy Magyarországot, illetve egész Európát, 
sőt az egész világot el akarta nyelni. Felháborodással írja, hogy a protes-
tánsoknak mindent ki szabad adni, de a cáfolatát már nem. 

Egy tömör, ironikus mondattal zárja le gondolatait: „A cenzúra megbo-
csát az ökröknek, és üldözi a galambokat." Történetírói alapelvét pedig 
egyik válaszában így összegzi: „A jó cselekedetek keverve vannak a 
rosszal, a rosszak pedig a jóval, így nemcsak a jót, hanem a rosszat is le 
kell írni."551 

550 Vö. CSANÁDY László, Telekesy István, Eger, 1912. - SUGÁR István, Az egri 
püspökök története, Bp., 1984, 84-108. 

551 „sicut sunt bona mixta malis et mala mixta bonis, ita non tantum acta bona, sed 
etiam mala describi debent!" - Katona azt vallja, hogy ő úgy akarta megírni az 
igazságot, hogy ne keltsen gyűlöletet: „ne Veritas odium pariat". 



A másik cenzori véleményt Budán fogalmazták, és a kalocsai érseknek 
címezték.552 A két cenzor Darvas Ferenc és Máthé Gergely, a harmadik alá-
író pedig maga József nádor mint a helytartóság vezetője. Tartalmi hason-
lóságok, sőt szövegszerű egyezések miatt elképzelhető, hogy a két cenzor 
egyike írta a korábbi véleményt is. Ez a későbbi bírálat már kendőzetlenül 
mondja ki: néhány dokumentum közlése sérti az udvart vagy a minisztere-
ket, illetve a katolikusokat és a protestánsokat. A szerző sokszor csak a sa-
ját történetírói hitelére van figyelemmel. A cenzorok a II. József-féle tör-
vényre is hivatkoznak, amely alapján a protestáns vallásúakra nem lehet 
ilyen kifejezéseket használni mint „haeresis, haeretici, schismatici". Felsorol-
ják a konkrét szöveghelyeket, amelyek szerintük sérelmesek a nem katolikus 
vallásúak számára. A Rákóczi-felkeléssel kapcsolatban eléggé nehezmé-
nyeznek néhány értékelő mondatot, illetve közlésre szánt dokumentumot. 
A cenzori vélemény a felvilágosult abszolutizmus történelemszemléletéből 
indul ki, főként a II. József-féle türelmi rendeletből, amely a birodalom 
vallási békéjét szolgálja, és ezt egy oly jelentős történésznek, mint Katoná-
nak figyelembe kell vennie. 

József nádor közbenjárására 1802-ben kezdődhettek meg a História 
critica kéziratban maradt köteteinek kiadásáról a tárgyalások. Katona törté-
netírói bátorságát tanúsítja, hogy II. Rákóczi Ferenc Emlékiratait ő meri 
először a nyilvánosság előtt idézni.5" 

2.12.3. A História pragmatica Hungáriáé (1782, 1784): 
a magyar állam és egyház rövid története 

Hauer szerint Katona háromféle könyvet akart megírni, ezt a tervet a Histó-
ria critica XXIV. kötetének előszavából tudhatjuk meg. „Mindenekelőtt 
egy nagyot és terjedelmeset óhajtott megszerkeszteni, mely minden hazai s 
külföldi forrásmunka fölhasználásával és az összes fölkutatható okiratokra 
támaszkodva ölelte volna föl történetünket. Azután ennek nyomán rövid, 
kivonatos kézikönyvet óhajtott tanítványai és a közönség kezébe adni az 
emlékezet munkájának megkönnyítésére. S végül még egy harmadikat is 
tervezett, mely ugyan rövidebb, mint az első, de ennek teljes fölhasználásá-

552 Kalocsai Érseki Levéltár, Érseki Hivatal, Perszonális iratok (I. 1. c.) Katona 
István iratai, 1804. N 22. 

553 KÖPECZI BÉLA, Magyarok és franciák, XIV. Lajostól a francia forradalo-
mig, Bp., 1985, 199. 



val egyöntetű, folyékony és tetszetős stílusban nyújtaná hazánk múltjának 
képét."554 Hauer szerint az első és második tervét Katona megvalósította, de 
a harmadikról kénytelen volt lemondani. 

A História pragmatica Hungáriáé két kötete (1782, 1784) jelent meg 
időrendben először. Az első kötet előszavában Katona a „pragmatica" 
jelzőt magyarázza, és Grebner alapján állítja, hogy a „pragmatikus" törté-
netírás mind a világi, mind az egyházi jeles eseményeket megörökíti.555 Ka-
tona mottót írt mindig a könyvei elé, az első kötetet egy Cicero-idézettel 
látta el: „Ki ne tudná, hogy a történetírás első törvénye, hogy semmi tévé-
sét ne mondjon, azután pedig semmi igazat el ne titkoljon, az írásra pedig 
ne vetüljön valaki számára kedvezésnek gyanúja, se a vetélkedésé."556 

Katona a História pragmaticába beilleszti a „Res litterariae" fejezete-
ket, amelyekben a legjelentősebb írókat és műveiket ismerteti. A III. Ferdi-
nánd idejében élt szerzők között egymás mellett említi Ráttkay Györgyöt 
és Zrínyi Miklóst. Ráttkay rövid életrajza után a Memoria regum et bano-
rum mindkét kiadásának dátumát feljegyzi (1652, 1772). Zrínyi Miklós 
irodalmi tevékenységéről pedig azt olvashatjuk, hogy dédapja hősi tetteit, 
különösen Szigetvár védelmét „magyar ritmusban" („rhytmo Hungarico") 
mondta el. 1651-ben Bécsben ezzel a címmel adta ki: Adriai tengernek Si-
réndja, gróf Zrínyi Miklós. A katonai fegyelemről is írt egy művet: Ne bánts: 
avagy a Töröknek Magyarral - való békessége ellen antidotum, amely 
1705-ben jelent meg.557 

A História pragmatica az 1647. évben hívja fel először a figyelmet Zrí-
nyi Miklósra, ekkor nevezte ki III. Ferdinánd a huszonhét éves ifjú grófot 
horvát bánná. Katona a báni eskü késedelmének okát Ráttkay alapján 

554 HAUER F., Lm., 41. 
555 „Pragmatica história, secundum Grebnerum, est, quae actiones vei pragmata, 

sive illustria facta utriusqae fori, sacri et civilis, describit." KATONA István, 
História pragmatica Hungáriáé, I, Buda, 1782. Praefatio. 

556 CICERO, De oratore, II. könyv, 15. fejezet, saját fordítás. 
557 „C. NICOLAUS ZRINIUS, pronepos illius Nicolai, qui sub Szigethi moenibus 

occubuit an. 1566. Huius ille proavi sui res gestas ac praecipue Szigethi defen-
sionem rhytmo Hungarico complexus est ac edidit Viennae 1651. hoc titulo: 
Adriai tengernek Sirénája, gróf Zrínyi Miklós. Scripsit aliud etiam opusculum 
de disciplina militari, sub titulo: Ne bánts: avagy a Töröknek Magyarral - való 
békessége ellen antidotum; quod post auctoris, ab apro discerpti 1664, mortem 
prodiit 1705. KATONA I., História pragmatica Hungáriáé, II, Buda, 1784, 
678. 



mondja el. Az 1650-es évek legfontosabb eseménye Lengyelország sorsa 
és Erdély szerepe, a svédek és a lengyelek is felajánlották követeik útján a 
fejedelemnek a lengyel koronát, de a lengyelek a fejedelem fiának szánták, 
és katolizálásához kötötték ígéretüket. Katona alapvetően Kazy évkönyvét 
idézve mondja el az eseményeket. 

1663-ban a bécsi követek tárgyaltak a Portával, és már jó remény volt a 
békekötésre. Az egyik leglényegesebb török követelés Zrínyiújvár lerom-
bolása volt, de a bécsi követek rámutattak, hogy az oszmánok háromszor 
annyi várat erősítettek meg Illíriában. A másik alapvető portai követelés a 
német csapatoknak Erdélyből való kivonulása volt.558 A török fél azonban 
váratlanul abbahagyta a tárgyalást, és hadserege átkelt a Dráván, az egyez-
kedés ugyanis csak leplezése volt a támadásra való előkészületnek. 

Katona röviden leírja a szerencsétlen párkányi csatát, Érsekújvár ostro-
mát. Montecuccoli vissszahúzódott kis seregével, csak a két Zrínyi fivér ért 
el sikereket. A História pragmatica nagy szégyennek tartja, hogy a német 
csapatok várakat adtak át Apafi fejedelemnek. A szerző Souches tábornok 
északi sikereit viszont dicséri, és ezzel a bátor támadás mellett áll ki.559 

Az 1664. év legjelentősebb eseménye a téli hadjárat, amelynek legna-
gyobb eredménye az eszéki híd felgyújtása. Katona egyetért a bánnal, hogy 
Pécs várát nem ostromolta meg, és a visszavonulás mellett volt. Kanizsa 
ostromakor Zrínyi szembe akart szállni a felmentő sereggel, de a hadita-
nács másként döntött. Kazy-idézetet találunk Zrínyiújvár ostromának leírá-
sakor is: „a császári csapatok szeme láttára, Zrínyi legnagyobb fájdalmára 
Zrínyiújvárat a barbárok elfoglalták". A szentgotthárdi csata menetét szin-
tén Kazy soraiból ismerjük meg. 

Katona szerint a vasvári béke nemcsak a polgárháború oka, hanem a 
következő török háborúé is, természetesen a Wesselényi-felkelésre és az 
1683-as török háborúra gondol.560 A magyar törvények megtartása nélkül 

558 A követjárásról fenmaradt egy Montecuccolinak ajánlott leírás, amelybó'l meg-
tudhatjuk, hogy a Porta Székelyhida várának átadását is követelte. Budáról 
Belgrádba 1663-ban, Ottendorf Henrik képes útleírása, ford., kiad., bevezette 
HERMANN Egyed, Pécs, 1943. Tolna vármegye múltjából, 7. 

559 Megemlíthető, hogy Souches Zrínyi Ádámmal egy csatában hal meg 1691-ben 
Zalánkeménnél, az évszázad legvéresebb ütközetében. 

560 „Pax cum Turcis inita semen erat bellum civilis alteriuque Turcici, quod indu-
ciis nondum elapsis erupit." KATONA I., História pragmatica Hungáriáé, II, 
Buda, 1784,700. 



kötött béke váltotta ki a főurak elégedetlenségét, ezért hajlottak egyesek a 
török fennhatóság elfogadására. 

2.12.4. Az Epitome chronologica (1796-1798); 
Zrínyi és kortársai Magyarország, Erdély és Illíria történetének 
kézikönyvében 

Feltételezésünk szerint a „harmadik terv" megvalósításának tekinthető az 
Epitome chronologica rerum Hungaricarum, Transylvanicarum et Illyrica-
rum három kötete, amely az igényesebb olvasóknak szóló tankönyvszerű 
kézikönyvnek készülhetett. Az „epitoma" görög szó „kivonat"-ot jelent 
magyarul. Az első kötet előszavában olvashatjuk, hogy már a História cri-
tica 24. kötetében megígért egy összefoglalást, és most ezt valósítja meg. 
így sokak számára hozzáférhetők lesznek a történetírásunk leglényegesebb 
forrásai. A címet és a módszert is Timon Sámuel Epitome chronologicájá-
ból vette. 

A História critica 32. kötete 1794-ben már megjelent, de a cenzúra 
megakadályozta Lipót koráról szóló kötet kiadását, így a 33. kötet csak 
1804-ben látott napvilágot. Katona egészségi állapota miatt már lemondott 
az életében való megjelenéséről, és ezért szorgalmazhatta az Epitome ki-
adását. A cenzúra által kifogásolt részeket kihagyta, így a három kötet három 
éven belül napvilágot látott. Az Epitome a más felekezetűeket „lutheránu-
soknak", „kálvinistáknak", illetve „acatholicus"-nak, „nem katolikus"-nak 
mondja, így ezek az elnevezések nem sérthették a cenzorokat. 

A harmadik kötet tartalmazza a „periódus Austriaca" időszakát. Az elő-
szó feltűnően rövid, csak annyit mond, hogy a magyar rendek sokáig a 
Habsburg családból választották az uralkodójukat, akik - I. Lipót és III. 
Károly idejében - uralmukat örökletessé tették.561 1655-ben a protestánsok 
akadályozták Lipót megválasztását, ezért valaki a nádor házában egy orati-
ót helyezett el, amelyben a Habsburg-ház örökletessé tételét indítványoz-
ta.562 A Kazy Ferenc Históriaját felidéző szövegkörnyezet azt sugallja, 

561 KATONA I., Epitome chronologica rerum Hungaricarum, Transsilvanicarum 
et Illyricarum, III, Buda 1798. 

562 „Post longas catholicorum cum acatholicis disceptationes, priusquam ad regis 
electionem ventum fuisset; in domo palatini clam oratio deposita fuit, qua sua-
debatur, ut Leopoldus rex hereditarius cooptaretur. Hungari tarnen ius electio-
nis abdicare nondum voluerunt, ac Leopoldum, instituto veteri regem electum, 
27. Iunii sollemniter inaugurarunt." KATONA I.,/. m., III., 316. 



hogy a memorandumot elsősorban a protestánsok ellen fogalmazták, félve 
II. Rákóczi György nagyratörő, katolikus-ellenes terveitől.'61 A megalkotott 
törvények sorában elsőként Wesselényi nádorrá megválasztását iktatták be, 
a második articulus pedig Lipót magyar királlyá választását és megkoroná-
zását tartalmazta. 

A protestánsok Kassán nem engedték a ferenceseket működni, 1652-
ben pedig az erdélyi fejedelem tiltotta ki a jezsuitákat Erdélyből. 1654-ben 
világossá vált II. Rákóczi Györgynek a lengyel korona iránti igénye, a feje-
delmet Litvánia hercege és a kálvinista tanácsosai biztatták, ezért nem hall-
gatott Ferdinánd követeire. A História pragmatica és az Epitome is említi, 
hogy volt olyan erdélyi prédikátor, aki úgy gondolta, hogy egy év múlva 
Rómában fog szónokolni. Katona röviden foglalja össze a lengyelországi 
eseményeket és az erdélyi hadsereg összeomlását. Az Epitome nem ítéli el 
Montecuccolinak az 1661. évi erdélyi hadjáratát, aki hadseregének közele-
désével elősegítette az új fejedelem, Apafi megválasztását, majd visszavo-
nult.^ 

Katona az 1663. év eseményeinek leírásakor sokszor hivatkozik az ak-
kor még kéziratban levő História critica 33. kötetére. A Portán a békeköté-
si tárgyalások csak a színlelés ürügyéül szolgáltak, és váratlanul százezres 
oszmán hadsereg támadt az országra. A portyázó tatár csapatok Pozsony 
környékén harminchat falut felégettek, a nagyvezér elfoglalta Érsekújvárt. 
Katona ismételten nagy szégyennek tartja, hogy a német csapatok átadták 
az erdélyi várakat, de most már felveti: Lipót és Apafi között titkos megálla-
podás lehetett, nehogy a várak a török kezére kerüljenek. 

A Zrínyi fivérekről először a báni beiktatással kapcsolatban hallunk 
(1649). Zrínyi Péter vitézségének megemlítésekor már előre megtudjuk, 
hogy húsz év múlva szégyenletes halállal hal meg. Érsekújvár elvesztése 

563 Katona a beadvány leglényegesebb részleteit közli. KATONA I., História cri-
tica regum Hungáriáé, stirpis Austriae, XXXII, Buda, 1794, 779-780. 

564 „Interea Montecuculus, coniunctis cum Keményio copiis, Claudiopolim appro-
pinquat, aduentuque suo novi principis electionem non impedivit, sed promo-
vit. Nec enim prius Ali bassa Michaelem Apafium, domi latitantem, ad se vo-
catuin et principem creatum, insignibus principatus exornavit. Id ubi 14. Sept. 
factum esse Montecuculus intellexit, invidiam inutilis expeditionis in Hunga-
ros et Transsilvanos nequicquam transferre conatus, iter relegit, et 15. Oct. 
Cassoviam pervenit, Kemenyio Megyesini, qui locus est in provincia Szatma-
riensi, relicto." KATONA I., Epitome chronologica rerum Hungaricarum, 
Transsilvanicarum et Illyricarum, III, Buda 1798, 342-343. 



után a Zrínyi fivérek győzelmeikkel enyhítették az ország gyászát. Katona 
a téli hadjáratot is Kazy alapján magasztalja. Zrínyiújvár elfoglalásakor pe-
dig Zrínyi levelét idézi, amelyben Montecuccolit vádolja a vár elvesztése 
miatt. A bán halálának körülményeit pontosan ismeri: a kantól megsebzett 
Zrínyi még hazavitele előtt elvérzett. 

Katona az Epitoméban egy meglepő mondattal utal vissza Zrínyire és a 
vasvári békére: „Ez a Zrínyi is a béke ellen volt, ami helyett oly sok ma-
gyarországi és erdélyi inkább a háborút kívánta."565 

2.12.5. A História critica (1794, 1804); Erdély és Zrínyi 
a kiadott legjelentősebb jezsuita forrásgyűjteményben 

Katona a História critica 32. kötetben feltűnően sokszor utal Ráttkay év-
könyvére. Zrínyi báni beszédét teljes egészében közli, és a horvát történet-
írótól oldalakon át idézi a Kostajnica elleni támadás leírását.566 Katona elis-
merését jelzi, hogy az 1652. év eseményei közé sorolja Ráttkay Memoria 
regum et banorum című művének megjelenését. 

A História critica I. Rákóczi Györgyről csak negatív véleményeket 
idéz, valószínűleg azért, mert a fejedelem és fia is erősen jezsuitaellenes 
volt. III. Ferdinánd és János Kázmér lengyel király II. Rákóczi Györgyöt 
igyekezett rábeszélni, hogy ne tiltsa ki a jezsuitákat Erdélyből, de haszta-
lan. Cicerónak Catilina ellen mondott beszédére utaló mondatokkal űzték 
ki őket: „Távolíttassanak el, űzessenek el ezek a gazemberek, az Anti-
Krisztus küldöttei, a Német Birodalom csillagai, a haza fúriái és romlása, 
akik egyrészt a jó emberek, másrészt a vezetők pusztulását okozzák."567 A 
protestáns Anglia és Erdély szövetségét bizonyító forrás II. Rákóczi György 
buzdító levele Oliver Cromwellhez.568 Külföldi segítségben bízva a fejede-
lem elvetette Szelepcsényi figyelmeztetését és Lipót császár intő szavát; 
1657-ben azonban megszégyenült. 

565 „Et hic Zrinius paci contrarius erat, prae qua tarn Hungari, quam Transsilvani 
bellum maluissent." KATONA, I. m., III., 354. 

566 KATONA 1., História critica regum Hungáriáé, stirpis Austriae, XXXII, Bu-
da, 1794, 685-686; 704-708. 

567 „eiicerentur, exterminarentur, nefandi homines, emissarii Anti-Christi, domina-
tus Germanici satellites, furiae et pestes patriae: qui cum bonis omnibus, tum 
inprimis principibus perniciem pararent." KATONA I., História critica regum 
Hungáriáé, stirpis Austriae, XXXII, Buda, 1794, 731. 

568 KATONA I., Uo., 877. 



A História critica - tíz év múlva megjelenő - 33. kötetében Katona la-
tinra fordította a Spangár által kiegészített Pethő-féle Rövid magyar króni-
kának egy részletét: Apáczai Csere János és Veres Ferenc jezsuita hitvitá-
ját. Apáczai azt próbálta bebizonyítani, hogy Krisztus nem mindenkiért 
halt meg; a jezsuita kérésére, hogy nevezze meg a hallgatóságból azokat, 
akikért nem halt meg, Apáczai nem tudott felelni.569 Ez a történet jó példa 
arra, hogy Katona egyszerre teológus és történetíró, vallási világképe meg-
határozza történelemszemléletét. 

A História criticdból kiderül, hogy Katona miért érti meg Montecucco-
li erdélyi hadjáratát. A Porta megírta a császári udvarnak, hogy Kemény 
Jánosnak meg kell halnia, semmiképpen nem fogadják el fejedelemségét. 
Ha a bécsi udvar védi őt, akkor nem lehet szó békéről.570 Erről az ultimá-
tumszerű válaszról csak Bécsben tudhattak, ezért Montecuccoli megbízatá-
sa arra szólhatott, hogy seregével kényszerítse ki az új fejedelem megvá-
lasztását, így Erdély ne válhasson török vilajetté. Várad elvesztése után ez 
valós veszély lett. 

A História criticdban részletesen olvashatunk Érsekújvár ostromáról 
főleg Kornéli és Kazy művei alapján. Zrínyi Miklós győzelmeit Katona a 
rendtársai írásaira hivatkozva dicsőíti, és rendkívül részletesen írja le Er-
dély történetét az 1663-1664-es években. A téli hadjárat értékelését Mon-
tecuccoli véleményének ismertetésével kezdi, de hozzáteszi, hogy a nagy 
hadvezérnek eléggé részrehajló a véleménye („non tamen sine studio parti-
um"). Montecuccoli szerint Esztergomot kellett volna megostromolni, a 
Duna vonalában kell a török ellen küzdeni. A tábornok úgy véli, hogy Zrí-
nyiújvárt igyekezett megvédeni, amennyire csak lehetett, egészen az éssze-
rűség határáig. 

Katona ezután Kazy véleményét idézi, és a téli hadjárat „gyümölcseit" 
sorolja fel. A császár a Német Birodalom hercegévé akarta kinevezni Zrí-
nyit, de ő nem fogadta el. Zrínyiújvár elestéről Zrínyinek a Grazba írott, 
kétségbeesett levelét tartja a legmegbízhatóbb forrásnak.571 A Zrínyi felhá-
borodását kifejező levél másolata megtalálható a Kaprinai-gyűjteményben 

569 KATONA I., História critica regum Hungáriáé, stirpis Austriae, XXXIII, Bu-
da, 1804,221-222. 

570 „Kemenium vivere ultra non posse: si eius caussam tuendam caesar susciperet; 
pacem violatam videri." KATONA I.,/. m., XXXIII, Buda, 1804, 247. 

571 KATONA,/ , m., XXXIII, Buda, 1804,514-515. 



is, sajnos a Zrínyi-leveleket kiadók sem a másolatot, sem a História criti-
caban fellehető kiadását nem tartják számon."2 Katona megjegyzi, hogy 
Zrínyi ezt a levelét a vár elpusztulásának napján írta a grazi haditanácsnak. 
Bár ismeri, de nem veszi át a Kazy-féle szövegváltozatot. 

A szentgotthárdi csatát Montecuccoli könyve alapján ismerjük meg. A 
História critica a vasvári béke jogosságát illetően két jezsuitától két ellen-
tétes nézetet idéz: Franz Wagner szerint a hadviselő fél köti a békét, Kor-
néli János véleménye pedig az, hogy a magyar törvények megtartásával 
kellett volna megkötni, és a béke semmilyen gyümölcsét nem érezte az or-
szág. 

Zrínyi Miklós haláláról Zrínyi Péternek a szász választóhoz írt levelét 
olvashatjuk, majd Wagner könyvének részletét ismerteti. Katona megjegy-
zi, hogy Wagner rosszul tudta a halál évszámát, de szerinte sem férhet 
semmi gyanú a császári udvarhoz. Bethlen Miklós Önéletírásé.nak Zrínyi 
haláláról szóló részét Katona közölte elsőként „ama gyanú teljes kiirtására 
és eloszlatására". (A jegyzetből kiderül, hogy a kalocsai érsekség könyvtá-
rának kéziratát használta fel."3) Az utolsó mondatokat azonban, amelyek 
alkalmasak lehettek a gyanú felkeltésére, Katona tudatosan elhagyta. 

572 „ Litterrae eomitis Nicolai a Zrin ad consiliarios Caesareo Graecii commoran-
tes, quibus novum fortalium suum, in conspectu caesarei exercitus occupatum 
esse, graviter conqueritur", BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXIX, 22. té-
tel, 95. A levél dátuma: 1664. június 30. - Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. 
kiad., 1997, 163. levél; A gráci haditanácsnak címet adták neki. A magyarázat 
más kéziratra és kiadásra utal, Uo., 293. - Zrínyi Miklós összes művei, id. ki-
ad., 2003, 390. levél, 789-790. 

573 KATONA I., 1. m., XXXIII, Buda, 1804, 585-588. Vö. BENE - BORIÁN, 
I. m., 102. 

574 KATONA, História metropolitanae Colocensis ecclesiae, Kalocsa, 1800. -
KATONA István, A kalocsai érseki egyház története, / - / / , fordította TAKÁCS 
József, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta, THOROCZKAY 
Gábor (I.), valamint TÓTH Gergely (II.), szerk., ROMSICS Imre, Kalocsa, 
2001, 2003. - Vö. MOLNÁR Antal recenziója, Századok, 2004, 2. szám, 138. 
évfolyam, 527-529. 

575 KOLLER József, História episcopatus Quinqueecclesiensis, VII, Pest, 1812, 
65-80. - Stoeger és Velics is összekeverte a jezsuita Koller Ignác és a pécsi 
egyházmegyés pap, Koller József műveit, így történhetett meg, hogy Velics 
Koller Ignác munkájának tartja a pécsi egyházmegye történetét. Vö. VELICS 
L. , / . m., id. kiad., III, 80. 



Az 1790-től Kalocsán élő Katona megírta a kalocsai érsekség történe-
tét,574 hatására pedig Koller József kiadta a pécsi egyházmegyéről szóló for-
rásokat. A nagy műveltségű Koller József a hetedik kötetben a téli hadjá-
ratról négy forrást ismertet: Montecuccoli, Martinus Meyer, Kéry János és 
Franz Wagner véleményét.575 Egyik jegyzetében elárulja véleményét: „Ne-
kem Meyer elbeszélése bőségesebbnek és igazabbnak tűnik a többinél."576  

Meyer beszámolóját Koller latinra fordította, néhol a helyneveket korrigál-
ta; a pálos Kéry János könyvét is hosszan idézte, de az osztrák érzelmű 
Wagner művére csak egy mondattal utalt. 

Kalocsán található Katonának „A magyar felkelések történetéről" című, 
latin nyelvű kézirata. A vasvári békét így kommentálta: „olyan nagy sére-
lem, ami nem hiányzott volna", ezért megérti a magyar méltóságok lázadá-
sát, ha nem is ért egyet velük.577 A Wesselényi-felkelés leírásában csak Zrí-
nyi Péterről olvashatunk, Katona tehát nem tartotta Zrínyi Miklóst a szer-
vezkedés tagjának, illetve szervezőjének. 

Az exjezsuita Katona a rendtársai által írt könyveket, forrásmásolatokat 
tudatosan idézhette, hogy megőrizze azokat a feledés vagy a tudatos eltit-
kolás elől. Sajnos nem akadt, aki a História criticát magyarra fordítsa, 
ezért is fordulhatott elő, hogy történetírásunkban nem tudatosult a XVIII. 
századi jezsuita történészeink önállóságunk érdekében folytatott küzdelme. 
Katona egyrészt a szigorú cenzúra miatt ütköztette a véleményeket, más-
részt lelkiismeretéből, történetírói módszeréből következhet, hogy a külön-
böző értékelést tartalmazó forrásokat egymás mellé helyezte, és az olvasó-
ra bízta saját véleményének kialakítását. 

576 „Mihi Meyeri narratio uti ceteris est locupletior, etiam verior videtur." KOL-
LER J., /. m„ 53. - Martinus MEYER, Theatrum Europaeum, IX, 1660-1666, 
Frankfurt, 1672. 

577 „magnum gravamen, quod adhuc debuisset", KATONA I., História revolutio-
nist Hungáriáé, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Ms 525, 232. 



2.13. A JEZSUITA TÖRTÉNETÍRÓI SZEMLÉLET 
ÉS A ZRÍNYI-ÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZÉSE 

A jezsuita történetírók művei eléggé ismeretlenek a történetírásunkban. 
A nyomtatásban megjelent művek szerzőségének kiderítése meglepően 
összetett feladatnak bizonyult. Sokszor tévesek a lexikonokban vagy a szak-
irodalomban található adatok. 

A bécsi udvar és történészei - köztük a jezsuita Wagner - a vasvári bé-
két elsősorban XIV. Lajos növekvő hatalmától való félelemmel magyaráz-
zák. A francia király a spanyol trónt kétségtelenül meg akarta megszerezni, 
ezért a német fejedelemségeket, valamint Lengyelországot Habsburg-ellenes 
céllal támogatta. XIV. Lajos és udvara Magyarországon főleg Zrínyi Mik-
lóst és testvérét akarta magának megnyerni, ezt a politikát szolgálta a fran-
cia csapatok magyarországi jelenléte az 1663-64. évi törökellenes háború-
ban és Leonard Frizon Zrínyi-gyászbeszéde. 

Timon Sámuel és jezsuita tanítványai a vasvári béke utáni helyzetet Ta-
citusra való utalásokkal írták le, aki Augustus dicsőített békéjét „szabadság 
nélküli", „gyűlöletes", „vad" békének merte nevezni.578 Tacitust már Má-
tyás udvarában is nagyra értékelték, és a római történetírónak csodálója 
volt Illíria első nagy historikusa, Ráttkay György kanonok, maga Zrínyi 
Miklós és az „erdélyi Tacitus", Bethlen János. 

Az „osztrák" jezsuita tartományban a birodalmi tudatú és a „hungarus" 
jezsuiták között nagy feszültség volt, amely érzékelhető a két legje-
lentősebb iskola, Nagyszombat és Kassa közötti ellentétben is. A Kazy 
testvérek sokáig voltak Nagyszombatban az egyetem és kollégium elöljá-
rói, Timon buzdíthatta őket történetírói munkásságának folytatására. Kazy 
Ferenc Lippay érsek politikájának híve volt, akit fenntartás nélkül magasz-
talt. Sem ő, sem más jezsuita írók nem hibáztatták Lippayt, aki véleményé-
hez sokszor túlzottan ragaszkodott, és a protestánsokkal nem akart ki-
egyezni.579 Lippay 1655-ben ellene mondott a Habsburg örökletes királyság 

578 BORZSÁK István, Pax Tacitea - B. I., Dragma, Válogatott tanulmányok, I, 
203-214. 

579 Jellemző Lippay türelmetlenségére, hogy mint veszprémi püspök katonai 
erővel lépett fel egy panasztevővel szemben. Vö. HUNGLER József, A török 
kori Veszprém, Veszprém, 1986, 107. 



tervének, és törvénytelennek tartotta a vasvári békét. Az érsek szorgalmaz-
hatta leginkább, hogy Trinckel Zachariás érje el Bécsben és Rómában az 
osztrák jezsuita tartomány szétválasztását, és legyen egy magyar provincia 
is, de ez a terv a bécsi udvar ellenállása miatt nem valósult meg. 

Báthori Zsófia fejedelemasszony támogatta az Észak-Magyarországon 
élő jezsuitákat, és nagy áldozatokkal elérte, hogy fiát, I. Rákóczi Ferencet 
ne ítéljék el, aki semmivel sem volt „bűntelenebb", mint az 1671-ben ha-
lálra ítélt katolikus méltóságok. A Kassán megjelent művekben általában 
nagyobb megértéssel írtak II. Rákóczi Györgyről, ennek oka feleségének, a 
rekatolizált Báthori Zsófiának tisztelete lehetett. A Kassához kötődő jezsui-
ták (Timon Sámuel, Kornéli János, Kaprinai István és Kéri Bálint) nem 
kedvelhették a nagyszombati egyetemet, ahol osztrák nemzetiségű tanárok 
is tanítottak. Nagyszombatban történt, hogy az osztrák rendtársak Balassa 
Pált feljelentették „kuruc" gondolkodása miatt, a jezsuita generális pedig 
még a rendből is elbocsátotta. A jezsuita elöljárók, akik legtöbbször német 
nemzetiségűek voltak, sokszor nem támogatták a történetírókat, a nagy-
szombati egyetemen nem akarták, hogy külön tanszéke legyen a történe-
lemnek, mert féltek a történetírás és a politika összekapcsolódásától.58" Az 
utókor valószínűleg azért értékelte a Kazy testvéreket oly kevésre, mert 
Kaprinai István és kassai köre, illetve a nagyszombati egyetemmel szem-
ben álló felvilágosodás-párti egyházi személyiségek politikai okból háttér-
be szorították őket. 

A jezsuita történetírásban mind Kassán, mind Nagyszombatban Zrínyi 
Miklós vált a XVII. század legnagyobb történelmi alakjává. Kazy Ferenc is 
méltatta a bánt, de csak az 1660-as évektől, amikor kibékült Lippay val. 
Lippay levelei, valamint a francia bécsi követ és Bethlen Miklós írásai egy-
értelműen tanúsítják, hogy a vasvári béke után az érsek már csak Zrínyiben 
bízott. Lippayhoz hasonlóan a bécsi nuncius szintén nagy figyelmet fordí-

580 Vö. HÖLVÉNYI György, A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend, 
MKSZ, 1974, 247. „Világosan látták, hogy a történetírás mennyire elválaszt-
hatatlan a politikától. A történetírók nyílt állásfoglalásában veszélyt láttak. 
Fennállt a lehetősége, hogy a történeti munkák alapján előbb-utóbb sérthetik 
majd uralkodóházak, államok, nemzetek, vagy akárcsak egy-egy befolyásos 
család érdekeit. Az ilyen veszélynek talán legközismertebb példája Bohuslav 
BALBIN élete és munkássága. A cseh nacionalizmus jegyében írt művei meg-
jelenését a rendi cenzúra akadályozta. Magát BALBINt a legfelső jezsuita elöl-
járók meghurcolták, elítélték, elrettentő példaként hivatkoztak rá.". 



tott Zrínyire, egy 1663-ban írt titkos leveléből tudjuk, hogy a bécsi udvar-
ban egyesek mennyire féltek attól, hogy Bethlen Gábor példájára királlyá 
választják. A váratlan haláláról szóló jelentése után megjegyzi, hogy azzal 
rágalmazták: Velence és Franciaország támogatásával Magyarország kirá-
lyává kiáltja ki magát.581 Míg Bethlen Miklós Önéletírásában büszkén vall-
ja Zrínyit Bethlen Gáborhoz egyedül hasonlíthatónak, addig a bécsi udvar-
ban félelemmel gondoltak a párhuzamra. Kéri Bálint és Palma Károly 
hangsúlyozottan említi Zrínyi megtiszteltetései között XIV. Lajos figyel-
mét és a párizsi gyászbeszédet. Felmerült bennünk a kérdés: Kaprinai és 
köre vajon nem támogatta-e II. Rákóczi Ferenc politikáját? 

Kornéli János sok mindent leírhatott még, amit a cenzúra Katona Ist-
vánnak már nem engedett meg. A XVIII. század második felében a jezsuita 
rendet egyre több országból száműzték, ez félelemmel töltötte el a rend ve-
zetését, ezért a belső ellentéteket igyekeztek csendesíteni. Másrészt küzdöt-
tek a felvilágosodás nézetei és az állami mindenhatóság, az abszolutizmus 
ellen, ezért is foglalkozhattak szívesen Zrínyi alakjával. 

Az exjezsuiták közül Palma idézett az Afiumból, amelyről először azt 
vélte, hogy a vasvári béke utáni programirat, de a harmadik kiadásban javí-
totta magát, és az 1662. évet jelölte meg a keletkezés idejének. Érződik, 
hogy örül ennek a felfedezésének, mert így még jobban tudta kárhoztatni a 
vasvári békét és Montecuccolit. 

Pray György a legvisszafogottabb Zrínyi megítélésében, szinte isteni 
akaratnak látta a bán korai halálát, mert különben az összeesküvés örvénye 
őt is elragadta volna. Pray mindent megtett, hogy ne kerüljenek a kancellá-
riára az óriási munkával készített jezsuita kéziratok. A Kaprinai-gyűjte-
ményt sikerült az Egyetemi Könyvtár számára megszereznie, bár kutatását 
szigorúan szabályozta a kormányzat. Schmitth gyűjteményében lelhető fel 
az Elmélkedésnek nevezett politikai programirat egyik kéziratos példánya, 
amely Zrínyi nézeteit tartalmazza a vasvári béke után, és amelyet Schmitth 
Miklós valószínűleg Zrínyi írásának tartott. 

Katona István az összegyűjtött források kiadását tartotta feladatának, 
hogy ne hamisíthassák meg a magyar múltat. A cenzorokkal már állandó 
küzdelmet vívott, és kénytelen volt engedni, ha azt akarta, hogy megjelen-
hessenek művei. Katona merte ugyanakkor először idézni II. Rákóczi Fe-

581 Zrínyi Miklós pályájának vége, 1664 april-november, Közlemények a vatikáni 
levéltárból, kiad., FRAKNÓI Vilmos, TT, 1894, 577-595. 



renc Emlékiratait és Bethlen Miklós leírását Zrínyi haláláról, amelyben 
Bethlen Gáborhoz hasonlítja a bánt. A cenzúra azonban nem ajánlotta 
kiadni az egri érseknek II. Rákóczi Ferenc fejedelmet üdvözlő beszédét, 
sem Rákóczi levelét Szelepcsényi érsekhez, illetve Károlyit bíráló sorait. 

A jezsuita történetírók egyre világosabban láthatták, hogy a bécsi ab-
szolutizmussal szemben csak a nemzeti abszolutizmus álma jelenthet kiu-
tat, ezért értékelték oly nagyra Zrínyi Miklós szerepét. A jezsuita szerzők 
műveiben Zrínyi Miklós „incomparabilis", mással össze nem hasonlítható 
hősként áll előttünk, aki a reménytelen helyzetekben igyekezett reményt 
nyújtani az európai távlatú gondolkodásával, és következetes küzdelmével 
az elnyomás ellen, bárhonnan jöjjön is az. 



Hevenesi Gábor 
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III. LIPPAY GYÖRGY ÉS ZRÍNYI MIKLÓS 
POLITIKAI VITÁJA ÉS MEGBÉKÉLÉSE 



Lippay György érsek 
(Widemann, Icônes, 1652) 



3.1. AZ ÖRÖKLETES KIRÁLYSÁGOT 
JAVASLÓ MEMORANDUM 

3.1.1. Az örökletes királyság javaslata az utolsó királyválasztáskor 

Kazy Ferenc évkönyvének egyik legfontosabb fejezete az 1655. évi pozso-
nyi országgyűlésről szóló beszámolója. A szerző különös figyelmet szentel 
a Habsburg örökletes királyságot indítványozó, teljes egészében közölt po-
litikai memorandumnak (Modus recuperandi Hungáriám - MRH). A bécsi 
kormány 1655-ben az országgyűlés révén próbálta meg érvényesíteni az 
egységes birodalmi kormányzás alapját, az örökletes királyság elnyerését. 
Lipót császár riválisa és kormányzatának sok szempontból példaképe, 
XIV. Lajos francia király is a rendi országgyűlés utolsó összehívása (1614) 
és a rendi ellenállás végső legyőzése után (1648-53) alakíthatta ki a „mo-
dern" abszolutista államát. 

Lippay érsek szerepét az 1655. évi országgyűlésen tisztábban kellene 
látnunk, mert a Pázmány által majdani utódjának nevelt főpap politikájá-
nak értékelése vezet el egyrészt Kazy felfogásának megközelítéséhez, más-
részt a Lippay-Zrínyi ellentét valódi okaihoz. Részletesen ki kell térnünk a 
történeti háttér megrajzolására, mert különben nem tudjuk megérteni, hogy 
Kazy Ferenc miért nem említi az 1655-ös országgyűlésről szólva Zrínyi 
Miklós nevét, aki köztudomásúan mindenképpen el akarta érni a nádorsá-
got. A megvetés, a damnatio jele ez, vagy esetleg egy más véleményen 
levő jezsuita historikus tapintatos hallgatása? 

Kazy számára 1655-ben nem a leendő nádor személye volt a legjelen-
tősebb politikai kérdés, hanem az országgyűlés révén az örökletes király-
ság elfogadása vagy elutasítása. Az MRH keletkezésével kapcsolatban 
Kazy sem ad pontos időmeghatározást, csak azt mondja, hogy amikor az új 
király megválasztásáról kezdtek el beszélni, akkor néhányan a nádor házá-
ban a következő „oratio svasoriát" (meggyőző beszédet) tették le. Ez elég 
tág időmeghatározás, hiszen lassan gyülekeztek a rendek, így a memoran-
dum már jóval a nádorválasztás előtt elkészülhetett. 

A korábban Zrínyinek tulajdonított Siralmas könyörgő levél pasquillus-
nak nevezi az országgyűlési beadványt. A Siralmas könyörgő levelet a Modus 
recuperandi Hungáriám ellen írták, így az érthető módon politikai gúny-
iratnak aposztrofálja, de ez nem ok arra, hogy mi ugyancsak annak tartsuk. 



Kazy Ferenc oratio svasoridnak, vagyis meggyőző beszédnek nevezi. A mű-
faját discursusmky elmélkedésnek is lehet tartani, de igazában vegyes 
műfajú ez az írás: az ország múltján való elmélkedés és - kiútként - a 
Habsburg örökletes királyság elfogadására felszólító szónoki kiáltvány ha-
tárán van. Talán legszerencsésebb memorandumnak nevezni. 

Péter Katalin a fellelhető változatairól a következőket írja: „Az MRH-
nak két szövegváltozata ismeretes. Az egyiket Kazy Ferenc Históriaja, a 
másikat három kézirat tartotta fenn."582 A kéziratok és a Kazy-féle szöveg 
között szerinte azért van különbség, mert „Kazy Ferenc a saját szavaival 
átfogalmazva illesztette az elbeszélésébe az eredeti MRH szöveget."581 Ne-
héz elfogadni, hogy Hevenesi és Timon tanítványa önkényesen kiegészített 
egy történelmi dokumentumot, inkább azt tartjuk valószínűnek, hogy eset-
leg két változat létezett, vagy Kazy más iratok alapján bővítette ki az általa 
jól ismert memorandumot, hogy jelentőségét még inkább hangsúlyozza.584 

A harmadik kézirat hátlapján három megjegyzés található.585 A második 
bejegyzésben az „e." rövidítés feloldása nagy valószínűséggel: episcopus 
(püspök). A betoldás így a memorandum célját fejezi ki: „az örökletes ki-
rályságról az erdélyi püspök a nádornak." A nádori tisztséget Pálffy Pál ha-
lála után helytartóként Lippay prímás töltötte be, valószínűleg elsősorban 
neki írták, hogy országgyűlési vitára bocsássa. 

R. Várkonyi Ágnes Pálfalvay János választott erdélyi püspöknek és 
szepesi prépostnak tulajdonítja a memorandum megfogalmazását, aki Por-
cia herceg és Szelepcsényi György kancellár hatására írta.586 A bécsi udvar 
meghatározó köre „rendelhette" meg a háttérből, amely egységes államot 

582 PÉTER Katalin, A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei, A Siralmas 
Panasz keletkezéstörténete, Bp., 1973, 17. Irodalomtörténeti Füzetek 83. 

583 PÉTER Katalin, I. m., 19. 
584 Lehetséges, hogy a jezsuita forrásgyűjteményben fellelhető még a Kazy-féle 

változat. Széchy Károly többször hivatkozik a Hevenesi-gyűjteményre, például 
Wesselényi egyik 1655-ből származó, az országgyűléssel is foglalkozó levele 
is ott található. Vö. SZÉCHY, I. m., III., 71. Pauler Gyula a Wesselényi-össze-
esküvésről írt könyvében szintén gyakran utal Hevenesi másolataira, köztük 
Lippaynak a vasvári békét keményen elítélő leveleire. Vö. PAULER, I. m., I., 
23. 

585 „Discursus de modo recuperandi Hungáriám"; „de haereditaria e. Transylvanus 
ad palatinum", valamint a talán visszautalásként értelmezhető „1. v. [vide -
lásd?] I. 1647". 

586 Magyarország története, 1526-1686, II, id. kiad., 1056. 



akart, XIV. Lajos Franciaországához hasonlóan.587 A Magyarország felsza-
badításának módjáról szóló elmélkedés egy új kormányzati rendszer beve-
zetéséhez keresi az utat. 

3.1.2. Az Annales regni Hungáriáé ben található szövegváltozat 

A Kaprinai-gyűjteménynek az Annales regni Hungáriáé című kéziratát ta-
nulmányozva, az 1655. év leírásánál rátaláltunk az MRH negyedik kézira-
tára.588 Ez a variáns szintén a rövidebb változat. Nagyon valószínű, hogy a 
memorandum eddig nem ismert negyedik kéziratát már nem Timon Sámu-
el másolta le. Az Annales regni Hungáriáénak az 1655. év elbeszéléséről 
szóló része ugyanis Timonétól eltérő kézírással van lejegyezve, így joggal 
feltételezzük, hogy Timon betegsége és halála miatt egy másik jezsuita 
egészítette ki. 

Az Annales a pozsonyi országgyűlés krónikája előtt Lengyelországról 
és a kozákok helyzetéről tájékoztat, a memorandum szövege után pedig Já-
nos Kázmér lengyel királynak III. Ferdinánd császárhoz írt levelét találjuk, 
és a svéd-lengyel háború történetét ismerhetjük meg. A krakkói érsek azért 
ment Trencsénbe, hogy találkozzék az esztergomi érsekkel: ez is mutatja, 
hogy Lippay érseknek lényeges diplomáciai szerepe volt Lengyelország 
megmentésében. A szövegkörnyezethez kapcsolhatjuk még a kolozsvári 
tűzvész leírását, illetve a katolikusok üldözését a gyújtogatás vádja miatt. 

Az Annales öt oldalon át tárgyalja annak okait, hogy II. Rákóczi 
György miért vonult be seregével Lengyelországba. Az Oszmán Biroda-
lom semlegességében elsősorban azért hitt, mert az Velencével már évek 
óta nagy háborút vívott. A császár Szelepcsényi kancellárt küldte, hogy le-
beszélje a fejedelmet a tervéről. (Más forrásból tudjuk: Rákóczi László és 

587 Péter Katalin kételkedik az erdélyi püspök személyében, és szerinte korábban 
keletkezett ez az irat. Valóban elképzelhető, hogy felhasználtak korábbi érve-
lést, de a végső formába öntését mi is 1655-re tesszük, és egy erdélyi érdekelt-
ségű megfogalmazó, aki ráadásul szepesi főpap is, jól beleillik a Kazy Ferenc 
által rajzolt szövegkörnyezetbe, illetve magába a történelmi szituációba. Nem 
tudjuk elfogadni Péter Katalin következő nézetét sem: „Az MRH mind mon-
danivalójában, mind rendkívül élesen elváló szerkezetében két részre tagoló-
dik." PÉTER K„Lm. , 19. sk. 

588 BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, A, XXXVIi. 



Homonnai György is vele volt.589) A margón levő összefoglaló elárulja, 
hogy miért nem mondott le az útjáról: „Minden szükségest előkészítettek a 
megkoronázásra." („Praeparavit omnia ad coronationem necessaria.") 

Az Annales regni Hungáriáé tartalmazza a pozsonyi országgyűlésen 
részt vevő méltóságok névsorát: az Episcopi (püspökök) között az első ter-
mészetesen Lippay érsek, a negyedik a rangsorban Szelepcsényi nyitrai 
püspök és kancellár, és nyolcadikként ott látjuk az erdélyi püspököt, Pálfal-
vay Jánost („Pálffalvius János Transylvanien"). Az országos méltóságok és 
a királyi tanácsosok („Barones majores et consilii regii") között az első 
hely Zrínyi Miklós bánt és királyi főlovászt illette, utána Csáky István, 
Batthyány Ádám, Forgách Ádám, Erdődy Imre, Nádasdy Ferenc, hetedik-
nek pedig Wesselényi Ferenc következik, majd kilencedik a névsorban Zrínyi 
Péter. A Secunda classisban találjuk a két ismert Zrínyi-tisztelőt: Pázmány 
Miklóst, az érsek unokaöccsét és Esterházy Pált. Az Abbates (apátok) kö-
zött az első helyen a nemrég visszaállított bencés Szent Márton Apátság elöl-
járója, Magger Piacid szerepel, aki a harmincéves háborúban menekült 
Magyarországra a svéd csapatok által feldúlt sziléziai kolostorból. 

Az Annales szerint III. Ferdinánd március első napján érkezett Po-
zsonyba. Sokan vágytak a nádori tisztségre, a császár azonban az esztergo-
mi érseket akarta helyettesének, akinek érdemeit mind vallási, mind világi 
ügyekben már jól megismerte. A rendek azonban egyhangúlag („una vo-
ce") tiltakoztak ellene. A szerző felsorolja a négy jelöltet, akik közül a 
rangsorban a hetedik, Wesselényi Ferenc került az első helyre, és erényeire 
tekintettel óriási többséggel meg is választották. A felekezetek közötti szo-
kásos vitakérdések következtek, sokan felszólaltak a jezsuiták ellen, de a 
császár megvédte őket. 

Ezen előzmények után olvasható a Habsburg királyság örökletességéért 
érvelő oratio. A margón a következő a címe: „ Oratio suasoria, ut domui 
Austriacae subjiciatur Ungaria jure haereditario" („Meggyőző beszéd, 
hogy Magyarország örökletes jogon vesse alá magát az 'Ausztriai-ház'-
nak"). Az oratiót bevezető bekezdés hasonló tartalmú, mint Kazyé, csak 
másképpen van megfogalmazva: a vallási ügyek tárgyalása közben, a ná-
dor házában egy beadványt találtak, amelynek szerzője ismeretlen. A je-
zsuiták nyilván tudták, hogy a bécsi kormányzat az igazi szerzője, ezért 

589 PETRITYVITY-HORVÁTH Kozma, Önéletírás = Magyar gondolkoáók 17. 
század, szerk., TARNÓC Márton, Bp., 1979, 1042. 



nem akartak senkit sem megnevezni. A nádornak a memorandum által tár-
gyalt kérdés fontossága miatt az országgyűlésen fel kellett vetnie ezt a kér-
dést. 

Az Annales szerzője a memorandum tartalmáról nem akart véleményt 
mondani, csak közzétetette. Timon és köre tisztában volt a memorandum 
jelentőségével, igazi céljával: az örökletes királyság önkéntes, törvényes 
elfogadtatása volt a tét. A hallgatás mindig beszédes, ezért állíthatjuk, hogy 
a kéziratot író jezsuita történészek nem értettek egyet tartalmával. 

3.1.3. Lippay és a memorandum Kazy Históriaja alapján 

A Modus recuperandi Hungáriám célja régóta ismert, de jelentősége való-
színűleg nagyobb az eddig véltnél.590 Az abszolutista kormányzás or-
szággyűlés révén való elfogadtatása nem sikerült, ez feltehetően még a 
Wesselényi-féle szervezkedés rendkívül kemény megtorlásában is szerepet 
játszott. 

Kazy Ferenc szerint az ifjú Lipót királlyá választásának tárgyalásakor 
találták meg ezt az iratot a nádor házában. III. Ferdinánd Lippay érseket 
korábban helytartónak nevezte ki, és e jogi helyzet fenntartására törekedett, 
de a rendek erősen tiltakoztak. A császár Lippayt „gondosnak, bölcsnek, 
nyugodtnak, hűnek" és sok más erénnyel ékesnek ismerte meg. Kazy sze-
rint III. Ferdinánd főként azért akarta Lippayt továbbra is helytartónak, 
mert többen kívánták elérni a nádori méltóságot, mivel magukat alkalmasnak 
tartották rá. Kazy nem említ neveket, de valószínűleg Zrínyire, Nádasdyra 
és Forgáchra gondolt, ők valóban egymás riválisai voltak. A császárnak 
azonban fia megválasztása érdekében engednie kellett a rendeknek, akik 
előbb nádort akartak választani. Wesselényi megfelelt Lippaynak és a bécsi 
udvarnak, Zrínyinek pedig rokona volt. 

A nádorválasztás után vallási ügyekről, elsőként a jezsuiták jogállásáról 
tárgyalt az országgyűlés. Kazy ezután a lengyel király levelét ismerteti, aki 
a régi szomszédi jó viszonyra hivatkozva kéri Magyarország segítségét. 
1655 márciusában ugyanis X. Károly svéd király hadat üzent Lengyelor-
szágnak. A lengyel király, János Kázmér levelet írt a császárnak, de az év-
könyv ennek tartalmát nem közli. 

590 SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós, III, Bp., 1900, 86-92. Magyar Történeti 
Életrajzok XVI. 



Szilágyi Sándor a svéd-lengyel háború alapvető okának János Kázmér 
meggondolatlanságát tartja. „Több gyúanyag mellett az volt a fő, hogy Já-
nos Kázmér, mint a Wasa-ház tagja, Krisztina lemondása után kijelenté, 
hogy Svédország trónjához igényt formál, nem számítva azzal, hogy a bel-
viszályok és orosz háború által zaklatott Lengyelország erejével hogyan 
lesz képes igényeinek érvényt szerezni.'"591 Lengyelország pár hónap alatt 
összeomlott, az elmenekült lengyel király, János Kázmér küldöttei a kato-
nai segítség fejében II. Rákóczi György fiának a lengyel koronát ígérték. A 
fejedelem azonban apja példájára a svédek mellett döntött, elsősorban 
azért, mert a többségében katolikus lengyelek nem engedtek protestánst a 
trónjukra, az erdélyi fejedelem fiának is csak katolizálása után ígértek ko-
ronát. 

Kazy Históriájában az 1653. év utolsó és egyben figyelemre méltó ese-
ménye Erdély szerepének növekedése. II. Rákóczi György fejedelem 
elűzte Moldva vajdáját, és a hozzá hűséges Gheorghe Stephant tette meg 
vajdának, aki később hűbérurának ismerte el Rákóczit. 1654-ben váratlanul 
meghalt az ifjú IV. Ferdinánd, így a császár érthetően nagyon aggódott a 
trónöröklés miatt. A már súlyosan beteg III. Ferdinánd második fia, a pap-
nak nevelt Lipót még csak tizenöt éves volt. Az udvar mindenképpen el 
akarta érni az ifjú trónörökös megkoronázását. Ilyen történelmi és szöveg-
környezetben következik a Modus recuperandi Hungáriám teljes szövege, 
majd a szabadon megválasztás ténye, s utána újra részletesen az erdélyi 
események. 

A História és az Annales szövegkörnyezetét nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, ha meg akarjuk érteni az elmélkedés logikáját. Az írás egyrészt a 
Habsburg-ház jogfolytonosságának veszélyeztetettségéből fakad - való-
színűleg ezt palástolja Magyarország gyengeségének ecsetelésével - , más-
részt az erdélyi fejedelem hatalmi törekvéseitől tart. 

Lehetséges, hogy az országgyűlésen is felolvasták a memorandumot, 
amely először Magyarország szörnyű helyzetét vázolja fel, melyet már 
nem lehet országnak nevezni, mert a török nagy részét elfoglalta és lerom-
bolta, szent helyeit pedig meggyalázta. Még ennél is drámaibban beszél a 
polgárháborúról: a Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség kö-
zött időnként fellángoló küzdelmekre utal. A szerző nem tenné ezt ily 
hangsúlyozottan, ha nem félne egy újabb konfliktustól. A félelem oka első-

591 SZILÁGYI Sándor, Erdély és az északkeleti háború, I, Bp., 1890, 368. 



sorban a protestáns svéd királyság és az Erdélyi Fejedelemség összefogása, 
mert erre 1644-ben, I. Rákóczi György ideje alatt már volt példa. 

Az oratio arról is meg akarta győzni a rendeket, hogy a törököknek jó-
val nagyobb adót kellene fizetni, mint a Habsburg királynak. Azért szól 
erről, mert vannak, akik inkább a telhetetlen oszmán ellenség kezére adnák 
magukat. Ez nyilvánvaló célzás a török orientációra, amely egyre erősödött 
az Erdélyhez csatolt, zömében protestáns észak-magyarországi vármegyék 
nemesei és polgárai körében. A memorandum célja - akárcsak később Zrí-
nyi Afiumáé - a beteg hazának orvosságot találni („aegrae Reipublicae me-
dicamentum"). A pozsonyi memorandum és az Áfium azonban egymással 
teljesen ellentétes nézeteket képviselnek. A memorandum azt fejtegeti, 
hogy nincs senki a magyarok között, aki a hazát meg tudná menteni, nagy 
királyaink nem kívánnának ebben a nyomorúságra jutott országban élni. 
A szerző az erőtlenség emlegetésével talán leplezni akarja II. Rákóczi 
György sikereitől és tekintélyétől való félelmét: „Senki (szégyen kimonda-
ni), senki nincs közöttünk, aki szavakon kívül valamit tenni merne, hogy a 
haza fájdalmának megbosszulására rászánná magát." 

Három kérdést tesz fel a memorandum. A legalapvetőbb: vajon mi, ma-
gyarok meg tudjuk-e szabadítani magunkat a török igájától? Válasza egy-
értelműen tagadó, sőt szerinte csak az örökös tartományok adóiból védhet-
jük meg várainkat, illetve fizethetjük a katonaságot. 

Ezután következik az oratio leglényegesebb bekezdése: a rex domesti-
cus, a nemzeti király kérdése.592 Eléggé meglepően Mátyás királyt hozza fel 
rossz példának, akire történetíróink mint a virágzó ország utolsó nagy ural-
kodójára szoktak tekinteni. A szerző a Mátyás idejében kiszabott nagy 
adókra és a szomszédos népekkel folytatott küzdelmekre hívja fel a figyel-
met, amelyek az országra várnának, ha nemzeti királya lenne. Az „Ausztriai-
ház"-nak köszönhetjük Lengyelországgal való jó viszonyunkat, amelyet a 
törökben való bizakodás tönkretenne. Ezt a bírálatot általában úgy értelme-
zik, mint olyan egyházi szerző gondolatát, aki feleleveníti Vitéz János, az 
esztergomi érsek és Mátyás király ellentétét, és Vitéz Jánost Lippayval és 
körével azonosítják. 

A pozsonyi memorandum Mátyás-bírálatának azonban más értelmezé-
se is lehetséges. Allegorikusán kell inkább érteni, mert az oratio szerzőit, 

592 Bocskai fejedelem kérte és meg is kapta a török szultántól az ország újraegye-
sítését jelképező koronát (1605), s bár csak ajándékként fogadta el, de ezzel is 
megerősítette a fejedelemség önállóságát. 



akárcsak Zrínyit, nem a történelem Mátyás királya érdekli, hanem a jelen-
kor párhuzama. Mátyásról beszél az oratio, de igazában II. Rákóczi 
Györgyre gondol. Azt sugallja: ha II. Rákóczi György nemzeti király len-
ne, akkor a török hatalma növekednék, és a környező katolikus országok-
kal megromlana a viszonyunk, illetve állandó belső-külső háború veszé-
lyeztetné az országot.591 Hogy mindenkinek világos legyen, kire gondol a 
beadvány szerzője, nyíltan megemlíti a svédeket, s felteszi a kérdést: vajon 
reménykedhetünk-e bennük. Egyértelműen elutasító a válasza. 

A memorandum szerint a katonai tényekből kell kiindulni: a magya-
roknak nincs megfelelő hadvezérük, nincs már meg Mátyás király fekete 
serege, nincs módja a magyaroknak várakat ostromolni, nagy hadseregeket 
vezetni. Montecuccoli érvelésére gyanakszunk, mert az oratio Buda és Esz-
tergom várának költséges ostromát nevezi meg, s ez utóbbi volt az olasz 
hadvezér törökellenes tervének elsődleges célja. 

A végső következtetés: csak Habsburg uralkodó mentheti meg az or-
szágot. Ciceróra hivatkozva így érvel a szerző: „Ez az egy hely van, ahová 
menekülhetünk, ez a kikötő, ez Magyarország vára és oltára". A bécsi ud-
var állandó félelmét világosan megfogalmazza a memorandum: az „Auszt-
riai-ház" jól tudja, hogy a magyarok csak kényszerből választották meg ki-
rályuknak, ha a törököt kiűzik, megint nemzeti királyt választanának, sőt 
ellene támadnának, ezért nem küzd teljes erővel az oszmán ellen. Az or-
szág bajaira tehát az „orvosság": a királyválasztásról való lemondás. 

Zrínyi a néhány évvel később keletkezett Afiumában is vitatkozik az 
MRH-val, különösen a Disciplina militaris című fejezetben. Ezt Zrínyi há-
rom részre tagolja, s az egyes pontokat párhuzamba lehet állítani a bead-
vány felosztásával. Zrínyi szerint azonban más az „orvosság" az ország ba-
jaira: fegyverre és erős önálló magyar hadseregre van szükség. A reguláris 
hadsereghez sok pénz kell, és ezt az oltárról is el lehet venni, miként Dávid 
tette. 

Magyarország sorsának két koncepciója bontakozik ki előttünk, ha 
megfontoljuk az MRH és Zrínyi tervét. Lippay érsek nem tartotta semelyi-
ket sem megfelelő alternatívának. Lippay érte el, hogy a királyválasztás 
feltételeként rögzítsék: Lipót kötelessége, hogy még az életében kiűzze a 
törököt az ország területéről. 

593 Valószínűleg ismeri az író Bogáti Fazakas Miklósnak Mátyás királyról szóló 
művét, amelyet Báthori István lengyel királlyá való koronázására írt 1576-ban. 



Mi lehetett Kazy véleménye a memorandumról? Szinte bizonyos, hogy 
nem értett egyet II. Rákóczi György és Zrínyi terveivel, ezért nem említi a 
nádorválasztásnál nélkülözhetetlen szerepet játszó bán nevét. Abból a 
tényből, hogy Kazy csak Lippay érseket magasztalja, s a beadvány szerzőit 
meg sem nevezi, arra következtehetünk, hogy Lippay érsekkel értett egyet, 
aki 1655-ben az országgyűlésen határozottan elutasította mind II. Rákóczi 
György terveit, mind az örökletes királyságot."194 Zrínyi hiába próbálta meg-
nyerni 1654-ben az érseket két küldöttje, Ivanovics Tamás és Keglevics 
Zsigmond révén, az ország első zászlósura nem került rá az uralkodó által 
felsorolt nádorjelöltek közé."5 Mikor ezt Zrínyi megtudta, inkább Lippay 
helytartóságát javasolta, mint Wesselényi megválasztását, aki nagy ellen-
szenvvel viseltetett II. Rákóczi György iránt. 

Az országgyűlésen a rendek nagyon alapos megfontolás után és az 
„Ausztriai-ház" iránti feltétlen tisztelettel azt válaszolták: nincs elég idő 
ennek a megvitatására. Az örökletes király ellen ugyanis később gyűlölet 
támadhat, és az utódok elítélhetik a döntésüket, hogy hűtlenség nélkül 
nincs mód kilépniük e kötelékből („laqueus"). Megjegyzésre méltó, hogy a 
laqueus szót csapdának is lehet fordítani. A jezsuita történetíró az or-
szággyűlés ellentmondását fogalmazza meg diplomatikus módon. Úgy vél-
jük, hogy a historikus valójában Lippay prímás érvelését örökíti meg az 
utókornak. A bécsi udvar leszűrhette a tanulságot: az országgyűlésen ho-
zott törvény által nem tud egységes birodalmi kormányzást bevezetni. 

594 PÉTER Katalin, A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei, Bp., 1973, 
41. Péter Katalin szerint Lippay érsek Szelepcsényi kancellárral szemben kép-
viselte az örökletesség elutasítását, de erre nem hoz meggyőző forrást. 

595 Prímási Levéltár, Archívum Saeculare, Acta Radicalia, No. 196 lidőrendezett 
missilis-soTOzat], 61. es. fol. 135 és 149. Az Országos Levéltár mikrofilmtárá-
ban a régi jelzetek alapján kérhetők ki: Pl AEV Act. rel., fasc. 149 (No. 1781-
1809) fol. 42, illetve Uo„ no. 1788/1, fol. 70. Tusor Péter találta meg az Esz-
tergomi Érseki Levéltárban a két levelet, köszönettel tartozom a levelek meg-
ismeréséért. TUSOR Péter, Néhány észrevétel a költő Zrínyi leveleinek leg-
újabb kiadása kapcsán, MKSZ, 1999, 119. A Tusor által említett leveleket Beke 
József adta ki: BEKE József, Zrínyi Miklós két kiadatlan levele 1654-ből, Iro-
dalomismeret, 2002, 5-6. sz„ 74-76. 



3.2. ZRÍNYI MIKLÓS ÉS II. RÁKÓCZI GYÖRGY 

Méltó tanulmányt igényelne Zrínyi Miklós és II. Rákóczi György kapcso-
lata, mivel nincs kellően feldolgozva ez az alapvető téma. A szakirodalom-
ban még nem ismert levélről is tudomást szereztem: a Győri Püspöki Le-
véltárban járva, annak igazgatója hívta fel a figyelmemet, hogy a híres 
Holdházy-hagyatékban található egy Zrínyi-levél.596 Ez az eddig ismert leg-
korábbi levél, amely a fejedelemhez szól, a kétségtelenül hiteles írás 
időpontja: 1653. október 9. (Sajnos az eredeti irat elveszett, csak mikrofil-
men tanulmányozható.) 

Zrínyi Miklós rendkívül részletesen tájékoztatta II. Rákóczi Györgyöt 
az Erdődy-birtokon történt katona-paraszt felkelésről!597 Ez a levél régebbi 
levelezést feltételez, sőt talán a bán évek óta Horvátországgal, Királyi Ma-
gyarországgal kapcsolatos minden jelentős eseményről tájékoztatta a feje-
delmet, és feltételezhetjük ennek fordítottját is. Egy 1654 februárjában kel-
tezett, ismert levelének záradékában arra hívta fel a fejedelem figyelmét, 
hogy veszedelmes számára a levélírás. Zrínyi a fejedelemtől rövid időn 
belül négy levelet kapott, az utolsót „egy kereskedőember ím csak tegnap-
előtt hoza egyet, kit Fejérvárrul írt Nagyságod 18. Decembris. Az Istenért 
Nagyságod ne vegye gonosz néven, hogy ritkán írok, bizony nekem vesze-
delmes volna, ha megtudódnék Nagyságoddal való correspondentiám, job-
ban szolgálhatok így Nagyságodnak, ha egy ideig titokban tartom köteles-
ségemet, az mint Falusitul megizentem."598 

A báni kinevezés után fokozatosan megváltozott Zrínyi Erdély-felfogá-
sa. 1649-ben az erdélyi fejedelem követei a katolikus Pálffy Pált támogat-
ták a nádorságban, ezzel akarták elejét venni, hogy megismétlődjék Ester-
házy Miklós nádor és az erdélyi fejedelmek ellenségeskedése. Vitnyédi 
már 1650-ben részt vett Klobusiczky és Pálffy nádor tárgyalásain, amiről 

596 Zrínyi Miklós Rákóczi György fejedelemhez. Egyházmegyei Levéltár, Győr, 
Hagyatékok, letétek 1., Holdházy-hagyaték 38., 1653. október 9. Mikrofilm 
1/6. Lukácsy Zoltánnak köszönöm az információt. - Holdházy János (1840-
1896) választott püspök; 1877-1882 között József főherceg fiainak nevelője; 
történelmi tárgyú könyveket és forrásokat gyűjtött. Győrött halt meg. 

597 Vö. PERJÉS Géza, Zrínyi Miklós és kora, Bp., 2002,2 195-202. 
598 Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 71. levél 



bizonyára tájékoztatta Zrínyit.599 Pálffy nádor és Rákóczi Zsigmond rövid 
ideig tartó szövetsége lehet az az esemény, amely Zrínyi politikájában 
döntő változást hozott. Sárospatakon Rákóczi Zsigmondot Comenius adta 
össze Pfalzi Henriettával (1651), ezzel kezdődött a protestáns hatalmak és 
a Rákóczi család új szövetsége. Az ősszel pedig már megjelent Svédor-
szágból Benedikt Skytte, hogy Rákóczi Zsigmonddal tárgyaljon. III. Ferdi-
nánd 1651-ben megelőző támadásra kérte fel a magyarországi főurakat, de 
azok megtagadták. III. Ferdinánd a vesztfáliai béke után, 1650-ben a török-
kel is megújította a békét a várt nemzetközi szövetség előmozdítása he-
lyett.600 Lippay érsek félt az erdélyi sereg támadásától és a protestáns szö-
vetségtől, ezért akarta Kassára bevitetni a német katonaságot. R. Várkonyi 
Ágnes szerint II. Rákóczi György azért növelte a hatalmát, és azért töreke-
dett a lengyel trón megszerzésére önmaga, illetve Ferenc fia számára, hogy 
a meggyengülő Oszmán Birodalom alávetettségéből kiszabaduljon, és a 
Királyi Magyarországgal, valamint a közös szövetségesekkel a török ellen 
támadjon.601 Közvetve hosszú távon az önálló magyar királyságot akarta 
visszaállítani. Ennek legjelentősebb támasza Zrínyi Miklós lett volna. Eu-
rópai példa is volt a sikerre: Portugália, amely francia segítséggel és jó 
helyzetfelismeréssel megszabadult a spanyol Habsburgoktól, és újra önálló 
királysággá vált. I. Rákóczi György 1644-ben a hadjáratát megindító kiált-
ványában nem véletlenül hivatkozott Portugália és Katalónia példájára.602 

II. Rákóczi György Báthori Zsófiát vette feleségül, e házasság a nagy 
terv része volt, mert egyszer már a család tagját, Báthori Istvánt lengyel ki-
rállyá választották. Báthori fejedelem azonban katolikus volt, aki a tiltako-
zások ellenére Kolozsvárott megtelepítette a jezsuitákat. II. Rákóczi 
György harcos református, aki a lengyel király, illetve III. Ferdinánd csá-
szár kérése ellenére 1652-ben Erdélyből kiűzte a rendet.603 

599 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 1964,2 368. - TT, 1890, 245. - TT, 
1891,218-219. 

600 PÉTER Katalin, A magyar romlásnak századában, Bp., 1975, 70-99. Magyar 
História 

601 R. VÁRKONYI Ágnes, Megújulások kora, Magyarország története 1526-
1711, Bp., 56. Új Képes Történelem 

602 PÉTER Katalin, Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század de-
rekán, Az „Országgyűlésipasquillus", TSz, 1979/2, 200-225. 



II. Rákóczi György lengyel, majd valószínűleg magyar király akart len-
ni a kozák hetman, a svéd király és a német fejedelmek támogatásával. Ke-
mény János emlékiratából is tudjuk, hogy már Bethlen Gábor fejedelem 
ugyancsak ezt szerette volna megvalósítani 1629-ben, amikor teljesen ké-
szen állt a lengyel hadjáratra, de súlyosan beteg lett, és hamarosan meg-
halt.604 

Mi lehetett Zrínyi terve? A bán Pázmányhoz hasonlóan fontosnak tar-
totta Erdélynek a Portához tartozását a Királyi Magyarország érdekében. 
De hogyan lehet egyeztetni véleményével a fejedelem lengyel királyságát? 
Nehéz erre válaszolni, de Vitnyédi soraiból az gyanítható, hogy Zrínyiéket 
úgy tájékoztatta a fejedelmi udvar, hogy a Porta beleegyezett a támadásba. 
Ez hihető lehetett, mivel a szultán nagyon haragudott Lengyelországra, mi-
óta lengyel csapatok Homonnait támogatva hátba támadták Bethlen Gábor 
seregét, és ezzel felmentették Bécset. 

Nagy László Báthori Istvánról szóló könyvében részletesen foglalkozik 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György lengyel királyságának tervével és po-
litikai hátterével. így összegzi a „harmadik út" lehetőségét: „Több magyar 
történetírói generáció elfogadta minden további gondolkodás nélkül, hogy 
Magyarországon csupán két elképzelés létezett a török kiűzésével kapcso-
latban. Egy önmagába zárkózó magyar álláspont, amit szívesen kötöttek a 
költő és hadvezér Zrínyi Miklós nevéhez, és egy másik, amit a mindvégig 
Habsburg-hű >nyugati magyarok< képviseltek. Pedig már a 16. század má-
sodik felétől kezdve létezett egy olyan magyar elképzelés is, amelyik 
ugyan nem a Habsburg-hatalomra támaszkodva, de nem önerőből, hanem 
európai szövetségrendszerben képzelte el a török kiűzését, amely koncep-
ció tervét először Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem vázolta 
fel. Ez az elgondolás kapott teret Báthori Gábor, majd Bethlen Gábor pers-
pektivikus külpolitikájában is, és ez vezérelte a Habsburg-ellenes küzdel-

603 OL, E 152, Magyar kincstári levéltárak, Magyar Kamara Archívuma, Acta Je-
suitica, Irregestata, Acta Collegii Cassoviensis, fasc. 1. 313. János Kázmér len-
gyel király 1652. február 15-én írt a jezsuiták ügyében a fejedelemnek, amelyre 
elutasító választ kapott. III. Ferdinánd levele: BEKK, G 522, Res Transylvani-
ae, 43-44. 

604 „azt kell mondanunk, hogy Bethlen sokkal jobb kondíciókkal rendelkezett egy 
esetleges királyválasztásnál, mint Báthori István." GEBEI Sándor, Az erdélyi 
fejedelmek és a lengyel trón = G. S., Tanulmányok az erdélyi-lengyel kapcso-
latok történetéből (16-17. század), Eger, 2001, 237-242. 



met 1646-ban emiatt kompromisszumos békével befejező I. Rákóczi Györ-
gyöt is."605 

Mátyás király halálát követően a lengyel király testvérét választották 
meg, vagyis már akkor a főurak többsége a lengyel-magyar szövetségben 
bízott. De II. Lajos utód nélküli halála után a kettős királyválasztás jelezte, 
hogy két út maradt. Zrínyi megpróbálta feleleveníteni a harmadik utat: 
1650-től egyre inkább Velence, Erdély, Lengyelország és Franciaország 
szövetségi rendszerében gondolkodott. Zrínyi úgy gondolhatta, hogy Ve-
lence és a pápaság a katolikus országokat, a svéd király és II. Rákóczi 
György pedig a protestáns országokat fordíthatja az Oszmán Birodalom el-
len. Sajnos ezek az uralkodók jobban tartottak egymástól, mint a töröktől, 
ráadásul Franciaország a Porta szövetségese maradt, és ezt azzal magyaráz-
ta, hogy ez a szövetség az oszmán hatalma alatt élő keresztények oltalmát 
szolgálja. 

Zrínyi szokatlanul megértő volt a más vallásúak iránt. Apja az evangé-
likus egyházból tért át a katolikus vallásra, ráadásul szülei korai halála után 
protestáns vallású nevelőanyja volt, akit nagyon szeretett. Nem tudta el-
képzelni, hogy a református II. Rákóczi György gyűlöletes tettekkel sérti 
meg a lengyel katolikusokat. Egy nép többségnek akarata ellen nem lehe-
tett fejedelem, ráadásul lengyel királysága már súlyosan sértette volna a 
Porta és a Habsburg uralkodó érdekeit. A harmadik út a nemzeti önállóság-
hoz vezető politikát képviselte, amelynek azonban nem volt meg a katonai 
háttere, és a vallási ellentétek is lehetetlenné tették megvalósulását. 

Zrínyi nem akarta az érsek helytartóságát, mert „mind az jó és szűves 
magyarok ellen volna, mind penig az erdéli fejedelem szolgálatja ellen".606 

Ezzel a véleményével szoros kapcsolatban állhatnak a fejedelemhez írott 

605 NAGY László, Báthory István emlékezete, Bp., Zrínyi Kiadó, 1994, 306-307. 
- Gebei Sándor és az általa idézett történész ugyanezt a politikai célt látja II. 
Rákóczi György szövetkezésében: „Az ismertetett földrajzi egységek térképre 
vetítésekor egy közép-kelet-európai birodalom álomképe rajzolódik ki, olyan 
államalakulaté, amely az európai erőviszonyokat gyökeresen megváltoztatná, 
amely akár a római császárral, akár a török szultánnal szembefordítható lenne. 
Grusevszkij szerint Rákóczi által elképzelt >balti-, fekete-tengeri-dunai liga< 
(Svédország-Ukrajna, Erdély, Moldva, Havasalföld) feladata éppen a császá-
rok elleni küzdelem lett volna." GEBEI Sándor, II. Rákóczi György erdélyi fe-
jedelem külpolitikája (1648-1657), Eger, 1996, 169. 

606 Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 69. 



sorai: „Az Nagyságod kozákokkal való és másokkal egyessége bizony dolog 
az rossz magyaroknak, és az udvarnak valóban nagy gondolkodást indított. 
S tudnivaló, hogy ha lehet, bizony minden mesterségekkel meggátolják, ha 
lehet, de az Úr Isten confundálja őket minden hamis mesterségekkel. Tu-
dom, erdéli fejedelem úgy cselekszik mindent, hogy minden történhető 
dolgokat megnéz és provideál előbb."607 

Az MRH pozsonyi kézirata a Bocskai-szabadságharccal kapcsolatos 
írások után található. „Más kéz írt fölé, XVII. századi gót betűkkel németül 
egy megjegyzést, eszerint ennek az iratnak az eredetijét Zrínyi Miklós ta-
lálta >itt Pozsonyban< 1655. április 14-én éjszaka, a pénzverőház előtt."608 

Ez a bejegyzés jelzi, hogy Zrínyit mennyire foglalkoztatta ez a memoran-
dum, mert valaki még a „megtalálás" pontos idejét is érdemesnek találta 
megörökíteni. 

Klobusiczky szerint Zrínyi „kemény írást" adott át a császári udvarnak. 
(Kérdésként tehető fel: hol lehet vagy melyik lehet ez a Zrínyi-írás?) Sőt 
Zrínyi „az ország árulójának" nevezte Forgách Ádámot, aki hajlott az 
örökletes királyság elfogadására, aki talán így akart felkerülni a nádorjelöl-
tek listájára.609 A bán annyira elkeseredett a nádorsága, illetve a terve meg-
buktatása miatt, hogy arra gondolt, Lengyelországba költözik, és a fejede-
lem szolgálatába áll. Klobusiczky egyértelműen Zrínyit tartotta 1655-ben a 
fejedelem leghűségesebb emberének a Királyi Magyarországon: „Magyar 
kőztek olyan nincsen tökíletes igaz ember, nem tudom, ha egy volna is Na-
goddal, lehetne-é jobb akarója Nagodnak."610 „Bizonyos legyen Nagod 
benne, ha Lengyelországban lenne hivatalja, elmenne, felette igen disgus-
tus, nímetnek, érseknek, papoknak, jesuitáknak nem barátja. Nagodnak pe-
dig lelki jóakarója, szolgája."6" Ez eléggé világosan mutatja a nádorságért 
való küzdelem és Erdély kapcsolatát, és azt, hogy a lengyel királyság terve 
mennyire ismert volt előtte. Állítólag Zrínyi többször mondta Klobusiczky-
nak: „Bizony ma tenne koronát Rákóczi fejére, ha lehetne."612 Zrínyi a bé-
csi abszolutizmus elleni kiutat láthatta II. Rákóczi György politikájának tá-

607 Uo., 92. 
608 PÉTER K„ I. m., 18. OSZK Kézirattára, Fol. Germ. 172. 
609 PETTKÓ Béla közlése, TT, 1891, 172. Vö. SZÉCHY K„ I. m., III., 86. 
610 Uo., 174. 
611 PETTKÓ Béla közlése, TT, 1891, 173. 
612 K. PAPP Miklós közlése, Történelmi Lapok, I. köt., 117. Vö. SZÉCHY K., 

Lm. III., 81-82. 



mogatásában. Úgy vélte, hogy a királyválasztás és az ország szabadsága 
végső veszélybe került. 

1658-ban azonban már nemcsak a lengyel trón megszerzése hiúsult 
meg, hanem Erdélyt török és tatár hadak pusztították. Zrínyi hallatlanul el-
keseredett. Rucsics Jánosnak, a zágrábi alispánnak írt levelei tanúsítják lel-
kének indulatát. Ezekben a levelekben nem a fejedelmet vagy az őt elhagyó 
svéd királyt, hanem elősorban Lippay érseket szidta, aki mindig ellenezte a 
svéd-erdélyi szövetséget. Hársfának (horvátul: lipa) nevezte, nemzetségét 
gonosznak tartotta, és többek között címerének (tigrisektől támogatott osz-
lopok) pusztulásával fejezte ki dühét: „De te, hársfa, fák leghitványabbika 
és leghaszontalanabbja, mivel dicsekszel szent árnyékodon kívül? O, tigri-
sektől és fenevadaktól támogatott oszlopok, megértek rá, hogy egy Sámson 
ledöntse őket!"613 

Érthető Zrínyi indulata, de ez nem jelentheti azt, hogy mindenben 
egyet kell értenünk vele. 

613 Zrínyi Miklós válogatott levelei, id kiad., 111. levél. 



3.3. LIPPAY ÉS ZRÍNYI ELLENTÉTÉNEK OKA: 
II. RÁKÓCZI GYÖRGY LENGYEL TRÓNRA 

VALÓ TÖREKVÉSE 

Lippay jól ismerte a partiumi viszonyokat, a soproni jezsuiták história do-
musából is tudjuk, hogy a király 1639-ben egri püspökként őt küldte „Ér-
délbe", útja során Szatmárig jutott el.614 A jezsuiták és a katolikus egyház 
érdekeit képviselhette, és a készülő svéd-erdélyi szövetség ellen fejtette ki 
nézeteit. 

Kornéli János megemlíti, hogy 1643-ban Ï. Rákóczi György meghívta 
fia és Báthori Zsófia esküvőjére a már esztergomi érsek Lippayt, de az ér-
sek nem ment el, nehogy gyanúba kerüljön, ha a francia és a svéd követtel 
beszél a lakodalom idején. Lippay levelet írt a fejedelemnek, amelyben 
kérte, hogy ne tegye a svéd király barátságát a császáré elé.615 Wesselényi 
Ferenc volt Esterházy nádor követe az esküvőn, aki a menny asszony csa-
ládtagjai között foglalt helyett, mert egyben a Báthori család képviseleté-
ben vett részt a fényes lakodalmon. Nagyapja Báthori István lengyel király 
udvarának első embere volt. Apja pedig Bethlen Gábor fejedelem megbe-
csült híve, de magyarországi birtokokat is szerzett, és itt nőtt fel Wesselé-
nyi Ferenc. Sőt a Wesselényi családnak is voltak lengyelországi birtokai.616 

Elképzelhető, hogy Wesselényi esküvői viselkedésében nem tetszett vala-
mi az ifjú férjnek, ezért lett számára annyira ellenszenves, és viszont. 

614 Originalkorrespondenz der Jesuiten (in Sopron), Evangélikus Egyházközségi 
Levéltár, Sopron, 177. 1. 20. - „Engemet ö Felseghi Erdeiben küld követsegh-
ben. Kivannom az kgd uti tarsasaghat, az Societas iavaért, Erdeiben és magam 
consolutioiaért es segitsegeért." Így kezdődik Lippay püspök Dobronoki páter-
hez, az egyik híres jezsuitához írt levele, aki éppen soproni rector volt. A levél 
dátuma: 1639. március 31. Bécs. Dobronoki György Pázmánynak és Esterházy 
Miklósnak is egyik legfontosabb tanácsadója volt. - Köszönettel tartozom Ko-
vács Józsefnek, aki a kéziratot rendelkezésemre bocsátotta. 

615 KORNÉLI János, Quinque Lustra Georgii Lippai de Zombor Archi-Episcopi 
Strigoniensis, Nagyszombat, 1722, 5-6. 

616 II. Rákóczi György esküvője, válogatta, a tanulmányt és a jegyzeteket írta 
VÁRKONYI Gábor, Bp., 1990, 104-109. Régi Magyar Történelmi Források 
II. 



Az érsek a protestáns svéd hatalomnak Erdéllyel kötött szerződése és a 
harmincéves háborúban való részvétele óta nem bízott I. Rákóczi György-
ben. Óva intette III. Ferdinándot, hogy higgyen neki, mert a fejedelem 
fenntartotta a kapcsolatot a svéd királlyal.617 Elképzelhetetlen volt számára, 
hogy a lengyel korona protestáns uralkodóra szálljon. Nem hitt II. Rákóczi 
Györgynek sem, aki - egyik levele szerint - mint „apánknak" szolgál az 
érseknek, és arról akarta meggyőzni, hogy „a magunk sorsával contentusok 
vagyunk". A fejedelem tudta, hogy az érsek nem hisz neki, ezért Wesselé-
nyit szidta leveleiben.618 Lippay nem hihetett Zrínyinek a nádorválasztás 
előtt számára küldött levelei őszinteségében sem. Lippay valószínűleg jól 
tudta, hogy már I. Rákóczi György is a lengyel trón elfoglalására készült.619 

A protestáns szövetség erejében bízva II. Rákóczi György Moldva után 
Havasalföldön „tett rendet", vagyis olyan új vajdát ültetett az uralkodói 
székbe, aki hűséges volt hozzá. Klobusiczky ezt a háborút tartotta a pró-
bakőnek, hogy a távolabbi tervek megvalósulhassanak: „Csak az Úristen 
adna szerencsét Nagodnak az havasalföldi állapothoz, mert úgy tetszik, az 
leszen jele és fundamentuma Nagod jövendőbeli állapotjának. Lengyelnek 
hogy hogy adhat Nagod segítséget, ha így vadnak az svéciai dolgok?"620 

Erre egyértelműen negatív a válasz, csak az a kérdés, hogy a Porta elfogad-
ja-e az erdélyi fejedelem hatalmának ilyen mértékű növekedését, amely 
veszélyeztetné a fejedelemségnek az Oszmán Birodalomtól függő hűbéri 
voltát. 

Lippay nem akart protestáns fejedelmet a lengyel trónon, Pázmány Er-
dély-politikájához ragaszkodott, aki szerint Erdélynek a töröktől való füg-
gése, adózása és viszonylagos önállósága a Királyi Magyarország szabad-
ságának záloga. Pázmány ezért törekedett minden politikai látszat ellenére 
jó kapcsolatra Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelemmel. R. Vár-
konyi Ágnes kimutatta, hogy Pázmánynak volt terve a török kiűzésére is, 
és biztatta I. Rákóczi György fejedelmet, hogy Lengyelországgal összefog-

617 Vö. ZSILINSZKY Mihály, Lippay György és a tokaji tanácskozás 1646-ban, 
Századok, 1886,400^140. 

618 Rákóczi levele az esztergomi érsekhez a havaseli hadjáratról, 1655. aug 1. -
„Rákóczi Györgynek egy magyarországi főúrhoz, kétségtelenül Zrínyihez írt 
leveléből, 1655. november 24". = SZILÁGYI Sándor, Erdély és az északkeleti 
háború, Levelek és okiratok, I, 421, 478. 

619 BETHLEN János, Erdély története 1629-1673, id. kiad., 23. 
620 TT, 1891, 175-176. 



va támadja majd meg a török területeket, ha eljön egyszer a megfelelő idő, 
mikor Isten megkönyörül rajtunk. Pázmány a pápa vezette összefogásban 
bízott, és azt remélte, hogy a Habsburg uralkodóval együttműködő erdélyi 
fejedelem vezeti majd a hadakat a törökök ellen.621 

II. Rákóczi György meglepő függetlenségre tudott szert tenni a Portá-
val szemben annak belső gyengesége és Velencével való háborúskodása 
miatt, de nem akart III. Ferdinánddal és utódjával együttműködni, mert a 
svéd királyság erejében, a német protestáns fejedelmekben és a kozák het-
man seregében bízott. Ezzel a kialakult nagyhatalmi politikai viszonyt sze-
rette volna megváltoztatni. Igaz, a fejedelemnek rossz tapasztalatai voltak, 
mert már a megválasztása után, 1648-ban, a vesztfáliai béke évében fel-
ajánlotta III. Ferdinándnak a segítségét a török kiűzésére, de a békét fenn-
tartani kívánó bécsi udvar beárulta a Portánál, s alig tudta magát tisztáz-
ni.622 A fejedelem nem okult ebből, a két nagyhatalomnak közös érdeke volt 
az ország egyesítésének meggátolása. 

II. Rákóczi György növelni akarta hatalmát a katolikus Lengyelország 
és a Habsburg-ház ellenében, és egyben a töröktől is függetlenedni szeretett 
volna, apja politikáját folytatva. Zrínyi Miklós az erdélyi fejedelmet támo-
gatta, ezért nem lehetett nádor. Porcia herceg és Lippay érsek a bán politi-
kai nézetei miatt akarta mindenképpen megakadályozni Zrínyi nádorságát, 
s ehhez talált megfelelő segítséget Wesselényiben. Az erdélyi fejedelem ér-
dekeit képviselő Klobusiczky András pedig azért szidta Wesselényi Feren-
cet, mert ellenezte a gyulafehérvári udvar törekvéseit. 

Wesselényire már 1644 óta haragudtak Erdélyben. I. Rákóczi György 
ekkor lépett szövetségre a svédekkel, kezdetben valószínűleg azt remélve, 
hogy sikerül egyesítenie Erdélyt a Királyi Magyarországgal. A hadjárat fo-
lyamán Wesselényi megszegte Kemény Jánosnak tett ígéreteit, ráadásul 
Murány várát „romantikus módon" megszerezte.621 A király felhívására ek-

621 R. VÁRKONYI Ágnes, Pázmány és Erdély a törököt kiűző háború eszmei 
megfogalmazásában = Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században, 
szerk. ZOMBORI István, Szeged, 1988, 89-90. 

622 R. VÁRKONYI Ágnes, Országegyesítő kísérletek (1648-1664) = Magyaror-
szág története, 1525-1686, II, szerk., R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1985, 
1049-1050. 

623 Történelmi Tár, 1880, 29. „Vesselényi Ferenc minden praetensióban hamis..." 
Vö. NAGY Levente, Zrínyi és Erdély, A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politi-
kai kapcsolatai Erdéllyel, Bp., 2003, 14. Irodalomtörténeti Füzetek 154, Argu-
mentum 



kor a még ifjú Zrínyi sereget gyűjtött az erdélyi fejedelem és a svédek el-
len, s ezzel is hozzájárult a báni méltóság igen fiatalon történő elnyerésé-
hez. Lippay érsek akkor határozottan támogatta Zrínyinek a horvát báni 
tisztségre való jelölését. 

Zrínyi és Klobusiczky leveleiből egyértelmű, hogy az ötvenes években 
mennyire feszültté vált a viszony Lippay érsek és Zrínyi között. A költő a 
Szigeti veszedelem XIV. énekében két versszakot szánt Lippay György 
dicsőítésére, de később kihagyta őket, az 1651-ben megjelent Syrena-kötet-
ben már hiányoznak ezek a strófák.624 De nem valamilyen féltékenység 
vagy szűklátókörűség az ellentét oka, hanem komoly politikai nézetkü-
lönbség. Ezt a feltételezést erősíti meg Klobusiczky Andrásnak a fejede-
lemhez 1655. április 7-én írt levele, amelyben Vitnyédivel, a bán soproni 
titkárával külön foglalkozik.625 

Különösen élesen vetődött fel a nádorság kérdése a lengyelországi 
helyzet miatt. Klobusiczky a következőket adja tudtul a fejedelemnek a ná-
dorválasztás után igen elkeseredett Zrínyiről: „Zrini uram most Nagodnak 
nem írt, úgy látom tart attúl, valahogy ne intercipiálják leveleit, rettenetes 
nagy ellensége Pucham, Ausperger és az érsek, de ezeken kívül az egész 
udvar jóakarója, becsülik igen s bizony félnek is tőle. Az érsek levelit com-
municaltam vele, szidja."626 

Klobusiczky egy másik levelében arról számol be, hogy az érsek nyil-
vánosan hangoztatta, hogy Erdélytől is kell félni. „Soha ilyen confusioval 
nem volt együtt országgyűlése is, egyedül csak az egy pap hordozza az dol-
got, megmondotta publice, Erdély ellen is köll nekik vigyázni, mert onnat is 
lehet félelmek."627 Az erdélyi követ megnevezi az Angliával kapcsolatot 
tartó Saumot és Comeniust, Zrínyit pedig úgy említi, mint aki jól ismeri 
ezeknek a követeknek az útját és tervét. Egy harmadik levelében pedig ar-
ról tudatosítja a fejedelmet: „Brusellisbul" azt írták, hogy a svéd-angol 
szövetség a katolikus egyház és az „Ausztriai-ház" ellen irányul.628 

II. Rákóczi György levélben fordult az érsekhez, hogy megnyugtassa: 
követei nem traktáltak semelyik országban a császár ellen, de ragaszkodik 

624 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp„ 1985, 52-55. 
625 PETTKÓ Béla, Az 1655-i pozsonyi országgyűlés történetéhez, TT 1891, 173. 
626 TT, 1891, 173. 
627 TT, 1891, 174. 
628 TT, 1891. 175. 



a követek küldésének szabadságához. A megválasztott nádort, Wesselényit 
tartja a feszültségek forrásának. „Emlékezzék reá kglmed, mit mondottunk 
kglmednek: Pálffy Pál békeszerető volta mely hasznos lőn ő fgének s biro-
dalmának, ellenben egy alkalmatlan palatinus-tétel kárt tehet." A fejede-
lemnek Zrínyihez szóló levelében pedig ez áll: „igazán nagy labirintusban 
van Lengyelország, sokféle nemzetség rontja."629 

Lippay tisztában volt a lengyelországi eseményekkel, és nagyon félt at-
tól, hogy a lengyel király Sziléziából Magyarországra menekül, mert azt 
szerinte svéd és tatár betörés követi. Mindez világosan kiderül Forgách 
Ádámnak 1655. október 7-én küldött leveléből.630 Lehetséges, hogy e félel-
me miatt kezdte gyorsan megerősíttetni Érsekújvár védelmét. Forgáchot, 
Érsekújvár főkapitányát bizonyára többször tájékoztatta a nemzetközi pro-
testáns összefogás veszélyéről, amely a harmincéves háború folytatásával 
fenyegetett. 

629 SZILÁGYI Sándor, Erdély és az északkeleti háború, I, Bp., 1890, 421-422; 
478. 

630 TUSOR Péter, Egyház és közélet a 17. századi Magyarországon. Lippay 
György esztergomi érsek levelei királyságbeli főurakhoz, Bp., 1994, II., 
195-196. (Szakdolgozat, ELTE BTK) OL. P. 287. Fase. CC. Forgách Ádám-
hoz és feleségéhez írt levelek, (fol. 79-80.) TUSOR Péter szíves közléséből tu-
dom, hogy Lippay érsek 1655. december 12-én levelet írt VII. Sándor pápá-
hoz, amelyben tájékoztatta a svédek lengyelországi kegyetlenségeiről, és arról, 
hogy János Kázmér király kétségbeesésében a tatárokhoz és a törökökhöz for-
dult segítségül, de mit lehet tőlük várni? Lippay VII. Sándorhoz. Archivio 
Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Veseovi e prelati, vol. 39, fol. 349r -355v 

- s.k. 



3.4. ZRÍNYI BARÁTAI, AKIK NEM ÉRTETTEK EGYET 
A FEJEDELEM TERVÉVEL 

Forgáchon, Wesselényin kívül többen is nagyon megfontolandónak tartot-
ták Lippay nézeteit. Közéjük tartozhatott a fiatal Rákóczi László, aki nap-
lója szerint az 1655-ös országgyűlés alatt sokszor beszélgetett Zrínyivel, de 
az érsekkel is jó kapcsolatot ápolt. Klobusiczky nem bízott benne, ezt írta a 
fejedelemnek: „Rákóczi László nem igaz atyjafia Nagodnak. Felette igen 
oda csatolta magát az érsekhez. Zrini uram sem szereti."611 A napló tanúsá-
ga szerint azonban Zrínyi Miklós nagyon kedvelte Rákóczi Lászlót, akinek 
- akárcsak a fejedelem anyjának - , komoly fenntartásai lehettek II. Rákó-
czi György lengyelországi tervével kapcsolatban.612 A Mars Hungaricust 
megíró Esterházy Pál szintén Lippay érsek véleményét oszthatta. 

Jól tükrözi egyrészt az erdélyi fejedelemnek Magyarországra kiterjedő 
figyelmét, másrészt a Wesselényi és Zrínyi közötti politikai különbséget a 
szász történetíró, Georg Krauss Siebenbürgische Chronik („Erdélyi króni-
ka") című művének egy érdekes epizódja, amelyet Sík Sándor szintén 
megemlít Zrínyi-könyvében. A krónikás az 1654. évről szólva egy keresz-
telőről számol be. A nádorválasztás előtt, 1654 májusából való dialógus 
egyrészt Wesselényi és Zrínyi személyes jó viszonyáról, másrészt ellenté-
tes Erdély-politikájukról tanúskodik: 

„Ugyancsak májusban néhány főúr keresztelőt tartott Magyarországon. 
Jelen volt Wesselényi Ferenc nádor, Zrínyi Miklós és Péter, Csáky István, 
Batthyány, Pálffy és mások. Erről a fejedelmet egy magyarországi úr és jó 
barát értesítette. A fejedelem magyar módra szabott hitvány ruhában sietve 
elküldte hozzájuk egyik bejáróját, Vajna Zsigmondot, hogy helyzetüket ki-
kémlelje, és beszédeiket kihallgassa. A bejáró minden beszédet észrevétlenül 
kihallgatott s azokat a fejedelem tudomására hozta. Feljegyzésre és figye-
lemre méltó volt többek között a következő: a nádor, miközben mindenféle 

631 TT, 1891, 174. 
632 Rákóczi László naplója, kiad. HORN Ildikó, utószó: R. VÁRKONYI Ágnes, 

Bp., 1990. Zrínyi és Rákóczi László kapcsolatáról KOVÁCS SÁNDOR Iván: 
Rákóczi László felföldi naplója, 1653-1658 = K. S. I., Vágy és emlékezet, Ka-
lauzolás felfölái írókhoz és „Kárpát szent bércére", Dunaszerdahely, 1996. 
233-277. 



badar beszéd és fecsegés elhangzott, felköszöntötte Csáky Istvánt, és azt 
kívánta, hogy Rákóczi fejedelemnek mostani feltett szándékában nyaka 
szakadjon. Csáky szívesen fogadta az üdvözlést és ivott rá. Zrínyi és a töb-
biek azonban nem fogadták el ezt a kívánságot, és nem akartak inni rá, ha-
nem jó egészséget kívántak a fejedelemnek. Azt mondották, hogy nem 
akarnak erre inni, hanem [éppen ellenkezőleg] azt kívánják, hogy Isten tel-
jes boldogságot adjon Rákóczinak. Ezután pedig hozzáfűzték, hogy min-
denki jegyezze meg: amíg Erdély a török császár védelme és oltalma alatt 
áll, árnyékában Magyarország is megmaradhat; ha azonban Erdély veszélybe 
kerül, vele pusztul Magyarország is. E beszéd hallatán a nádor és Csáky 
egyként meglepődtek."6" 

A havasalföldi hadjárat sikere után Krauss ezt jegyzi meg: „Emberem-
lékezet óta nem történt meg, hogy az erdélyi fejedelemnek egyszerre két 
vajda, a moldvai és az havaselvi [havasalföldi] szolgáljon..."634 

Wesselényi Ferenc is alaposan tájékozódott az erdélyi helyzetről, ezt 
jól bizonyítja a jezsuita Pray György másolatában fennmaradt diplomáciai 
jelentés.635 Testvére, Wesselényi Miklós jezsuita volt, aki 1653-54-ben 
Kassán házfőnökként működött, így tőle is pontos információi lehettek a 
Wesselényi családnak az erdélyi vallási és politikai helyzetről. Lippay ér-
sek testvére szintén jezsuita volt, és Kassán is tanított. 

A fejedelem anyja, a református hitét buzgón ápoló Lórántffy Zsuzsan-
na sem helyeselte azonban fiának politikáját. Az özvegy fejedelemasszony 
visszatért Sárospatakra, és az ő félelmeit is kifejezhette a puritánus lelki-

633 Georg KRAUSS, Erdélyi krónika, 1608-1665, ford., bevezette és kiad., VO-
GEL Sándor, Bp., 1994, 226. Vö. SÍK Sándor, Zrínyi Miklós, Bp., 1941, 103. 
A kémtől származó információval is kapcsolatban lehet II. Rákóczi György 
Mednyánszky Jónáshoz írt levelének megállapítása: „Zrínben megnyugod-
tunk." = Erdély és az északkeleti háború, I. köt., kiad., SZILÁGYI Sándor, 
Bp., 1890,334. 

634 Georg KRAUSS, I. m. 235. 
635 BEKK, Coll. Pray, LXIII. lus so C. Francisco Vessselényi, Superior partium 

Hung. Supremo Generali, S. C. M. Consiliario etc. ex partibus Tartario data 
informatio. - A kötet végén a jegyzékben ez szerepel címként: Informatio C. 
Vesselényio ex partibus Tartariae data. A Pray által másolt kötet rendtársához, 
Paintnerhez került, aki a Pannonhalmi Főapátságra hagyta a könyvtárát. 1996-
ben a Forgách-kódexért (Pannonhalmi kódex) cserébe a pannonhalmi Pray-
anyag az Egyetemi Könyvtár tulajdonába került. 



ségű udvari lelkésze, Medgyesi Pál, aki Jeremiás próféta siralmait idéző 
beszédeket mondott Sárospatakon 1657-ben és 1658-ban. A békét magasz-
talta, az emberi gőgöt ostorozta beszédeiben, amely országok pusztulását 
okozhatja. Erdély egyik kortárs történetírója, Szalárdi János nem véletlenül 
dicsérte Medgyesit, akinek beszédeit a krónikájához illesztette, amelynek 
már a címe Jeremiás siralmaira és az arról prédikáló Medgyesi Pálra utal-
hat.636 

II. Rákóczi György felett Czeglédi István mondott halotti beszédet, 
amelyben felfedezhető a fejedelem özvegyének, Báthori Zsófiának a hatá-
sa, és a dicsőítésbe vegyített bírálatok nagyon hasonlítanak Medgyesi és 
Szalárdi gondolataira.637 

Meglepő, de Zrínyi egyik legfőbb bizalmasa, a „soproni prókátor" Vit-
nyédi sem igazán helyeselte a fejedelem tervét, bár 1655-ben még Erdély-
be való költözéséről is szó volt. Lengyelország feldarabolása a svédek, a 
kozákok, az oroszok révén, a nép erős katolicizmusa miatt Vitnyédi nem 
igazán bízott a fejedelem sikerében, a vállalkozás értelmében, annak ellené-
re, hogy a fejedelem javát, hatalmát szolgálta. 

Vitnyédi levelei rendkívül értékes dokumentumok, és politikai bölcses-
ségről vallanak. Thököly Istvántól, Klobusiczkitől, felvidéki neves protes-
tánsoktól hamar eljutottak hozzá a hírek. Vitnyédi 1657. augusztus 28-án 
már tisztában volt a lengyelországi hadjárat katasztrófájával, és indulatos 
levélben a fejedelmet és környezetét hibáztatta: „[...] ezektül féltem én, 
édes bátyám uram, és azért nem voltam javallója az Kgtek rendetlen és 
idétlen expeditiójának. Az svecus most az oka, hogy elhagyta a fejedelmet, 
nem az, uram, nem, hanem az Kgtek fösvénysége és tudatlansága [...]" (64. 
levél).638 Az egyik bécsi információ különösen is megijesztette: Zrínyi Mik-

636 Szalárdi János Siralmas magyar krónikája, Bp., 1980, sajtó alá rendezte, a be-
vezetőt és a jegyzeteket írta SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1980, 686-719. 

637 Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, id. kiad., 413-417. Czeglédi 
István II. Rákóczi György fölött című beszéd magyarázó jegyzeteiben található 
az összehasonlítás. 

638 Vitnyédi István levelei, I—VI. könyv, kiad., FABÓ András, Magyar Történelmi 
Tár, 1871, 15-17. köt. A hat kötetbe sorolt levelek nem teljesen követik az 
időrendet, Fabó a kutatás során mindig kiegészítette az anyagot. A levelekből 
látszik, hogy Vitnyédi sokat tett azért is, hogy Nádasdy Ferenc és Zrínyi Mik-
lós között javuljon a kapcsolat. Lehetséges, hogy szerepe volt a Wesselényi, 
Nádasdy és Zrínyi között létrejött szövegségben is (1663), amelyet Kőszegen 
kötöttek meg. Vitnyédi Kőszegen lakott, noha Sopronban is volt háza. 



lóst akarják egyesek a II. Rákóczi György elleni had fővezérének kinevez-
tetni. Kéry János grófot kérte, hogy e politikai csapdát hárítsa el a bántól 
(95. levél). 

A fejedelem bécsi követe, Mednyánszky meg is neheztelt Vitnyédire a 
véleménye miatt (101.), aki a rossz hírek hallatán különösen azon döbbent 
meg, hogy a szultán nem adott a fejedelemnek engedélyt, és mégis elindult 
Lengyelországba (99.): „Ha lengyel király akart lenni, mért nem lett Bátho-
ri István követője, ki az török segítségével lett királlyá [...]" Ebben a leve-
lében azt is megjegyezte, hogy ha Ispán Ferenc olvasta volna „az én uram 
militiárul irt könyvét", nem kerültek volna ilyen gyalázatba, nyilván Zrí-
nyinek a Tábori kis tracta című, kéziratban levő művére gondolt. Zrínyi-
hez szóló egyik leveléből tudjuk, hogy a fejedelem írt a bánnak, aki ezt 
másolatban elküldte Vitnyédinek. Valószínűleg Zrínyi válaszát neki kellett 
tovább küldenie, vagy őt kérte meg, hogy javaslatait írja meg Erdélybe. 
Vitnyédi nem igazán hisz a sikerben: „Inkább akartam volna, Ngd az feje-
delem levelét ide ne küldötte volna, most is elég dühös nevem vagyon, no-
ha bizony soha javallója nem voltam az ő Nga expeditiójának, kinek mit 
tudjak írnom, nem tudom [...]" (66.) 

Későbbi leveleiből is kitűnik, hogy nem igazán támogatta a trónjáért 
kétségbeesetten küzdő fejedelmet, aki semmit sem úgy tett, ahogy Vitnyédi 
szerette volna. II. Rákóczi György halálakor egyértelműen megírta Med-
nyánszkynak, hogy szerinte a fejedelem ambíciója az országát és minket is 
tönkretett ( 162.).619 Tisztában volt azzal, hogy a Porta nem szenvedi Ke-
mény Jánost, és Apafi fejedelemségét a lehetőségek között a legjobb meg-
oldásnak tartotta. 

639 „íme édes bátyám uram, az ambitiónak az királyságra való vágyódásban mine-
mű gyümölcsét érezzük mi is messzérül, adta volna isten, bár hazudva prophe-
táltam volna, de az egy embernek maga veszedelmét acceleraló ambitio íme 
csaknem országostul feneken felforgat bennünket, adja az úr isten, hogy Er-
délyt az a nagy száj magát ne consummalja és minket is magával..." Med-
nyánszkynak. Rákóczi lengyel hadjáratának utóhatása, Sopron, 1662. jan. 10. 
Uo. IV. könyv, 188-189. - Mednyánszky Jónás 1656-ban a fejedelemnek a 
svéd királyhoz, X. Károly Gusztávhoz küldött követe volt Lengyelországban. 



Zrínyi és az erdélyi fejedelem abban bízott, hogy a török császárt elfog-
lalja Kréta ostroma, s ezért nem avatkozik be a havasalföldi eseményekbe. 
Nem számítottak arra, hogy János Kázmér diplomatái megnyerik maguk-
nak az orosz cárt és a Portát, a svéd király pedig nem számolt a Habsburg 
szövetséges dánok fegyveres támadásával. A Habsburg és az Oszmán Bi-
rodalom mindig szorosan együttműködött a „harmadik úton" való politizá-
lás ellen. 

„[II. Rákóczi Györgynek] A biztos győzelembe vetett hitét a császári 
közvetítés sem ingatta meg, sőt éppen hogy elszántságát fokozta. Morzsá-
kat eddig sem fogadott el, országot királysággal - királyságot országgal 
akart szerezni. Súlyos tévedése abban állt, s ez alól fejedelemelődjei (Beth-
len Gábor, I. Rákóczi György) sem kivételek, hogy a lengyel koronát fegyver 
révén is megszerezhetőnek gondolta. Sem ő, sem a korábbi erdélyi fejedel-
mek nem volt(ak) tisztában a lengyel alkotmányos élet speciális vonásai-
val, a lengyel-litván társadalom nemzeti vagy idegen király választása 
mentén bekövetkező pártoskodásával."640 A történész gondolataihoz hason-
ló a Rákóczi-eposz véleménye: 

Mivel régenten egi feiedelmét Erdélinek, 
Báthori Istvánnak mellyet neveztenek, 
Lengiel királiságra boldogul vittenek, 
Arra nézve várták minden feiedelmek. 

Hogi pedig Báthori királiságra ment vólt, 
Lengiel ország neki nem fegiverrel hódolt, 
Hanem egi vén leánt feleségnek vett vólt, 
Kié törvéni szerint Lengiel Corona vólt.641 

Vitnyédi lehetett talán az, aki II. Rákóczi György politikájának téves 
voltáról vallott nézeteit Zrínyivel igyekezett elfogadtatni, egyben rábírta a 
bánt Apafi fejedelemhez és udvarához való közeledésre. Vitnyédi éleslátá-

640 GEBEI, I. m„ Eger, 2001, 255. „Báthori István lengyel trónra kerülése, a Rá-
kócziak lengyel trónra való törekvései a 18. század elején újra feléledtek II. 
Rákóczi Ferenc és Nagy Péter orosz cár politikai kombinációjában 1707-ben." 

641 Ismeretlen szerző, Rákóczi-eposz, bevezette, sajtó alá rendezte: SZIGETI Csa-
ba, az utószót írta és a képeket válogatta: KESERŰ Gizella, Bp., 1988, 121. 
Bibliotheca Historica 



sának egyik távolba mutató bizonyítéka, hogy Kanizsa ostromától óvta Zrí-
nyit, mert attól tartott: ellenségei a török által akarják elveszíteni (392.). 

Zrínyi halála után két évvel Vitnyédi kapcsolata megromlott Bethlen 
Miklóssal, mintha ő sem mérte volna fel eléggé Bécs és a Porta együtt-
működését a harmadik úttal szemben, illetve Hocher körének növekvő ha-
talmát. Kérdés, hogy a Wesselényi-mozgalomban Vitnyédinek tulajdoní-
tott „felségsértő" iratok eredetiek-e vagy hamisítványok.642 

642 JANKOVICS József, Önéletírás és történeti hitelesség, Művészet és valóság 
viszonyának kérdése a Bethlen Miklós-levelezés tükrében = Uő, Ex occiden-
te..„ Bp., Balassi Kiadó, 1999, 124. Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 3. -
Vö. NAGY Levente recenziója, ItK, 2002, 5-6, 701-702. 



3.5. LIPPAY ÉRSEK ÉS ZRÍNYI MIKLÓS 
MEGBÉKÉLÉSE, KÖZÖS KÜZDELME 

Vitnyédinek szerepe lehetett a Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc házas-
ságával kapcsolatos tárgyalásokban, valamint Thököly István és a két Zrí-
nyi fivér között is összekötő lehetett. Közvetítő szerepét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. A Vitnyédiek a Nádasdy családdal régóta kapcsolatban áll-
tak, a levelekből kiderül: az „evangélikus prókátor" mindent megtett, hogy 
Nádasdy Ferenc és Zrínyi Miklós viszonyát rendezze. 

Vitnyédi közvetítő szerepe még Lippay érsek és Zrínyi viszonyára is 
hatással lehetett. 1663-ban legmeglepőbb állítása Lippay érsekkel kapcso-
latos, akit Vitnyédi az egyik levelében határozottan megdicsért: „mutatja is 
hogy ő magyar és mondott szavainak s resolutiójának embere". (257.). En-
nek hátterében az érseknek Zrínyiről megváltozott véleménye lehet. Vit-
nyédi 1661-ben az egyik levelében (143.) megírta Zrínyinek, hogy találko-
zott Zichy Istvánnal, aki megmutatta az érseknek a Zrínyiújvár ügyében 
hozzá írt levelet, „melyet megolvasván igen tetszett nekie s azt mondotta, 
Ngd egyetlen az az jó magyar, az ki nemzetinek s hazájának maga fogyásá-
val kíván szolgálni és szolgál is". Lippay érsek tájékoztatást kért Zrínyitől, 
hogy az udvarnál segíteni tudja az engedély nélkül elkezdett vár építésének 
ügyét. 1661 júliusában tehát Lippay érsek már a legjobb véleménnyel volt 
Zrínyi Miklósról. 

A vasvári békeszerződés nagyon bántotta az érseket, fennmaradt egy 
levele, amelyben a jezsuita tartományfőnöknek, Trinckel Zachariásnak ma-
gyarázta, hogy miért nem akar elmenni a bécsi megbeszélésre.643 A szólni 
nem akarás ebben az esetben ugyancsak az ellenvéleményt fejezte ki. „Lip-
pay alkotmányos sértést látott a békében, melyet a király koronázási esküje 
ellen, magyar tanácsosainak tudta nélkül kötött, és hazaárulásnak tartotta 
volna azt a maga részéről helyeselni."644 Bethlen Miklós is úgy tájékoztatta 
a bécsi francia követet, hogy a magyar főurak többségével együtt Lippay 
érsek és Zrínyi Miklós egyaránt nem tudnak beleegyezni a békébe.645 

643 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, XVI, 55. tétel, 375. - 1664. 19. oct. Pozsony. 
„Litterae archiepiscopi Strigoniensis ad P. Trinkelium S. J., datae, cur ad con-
sultationem Viennam ascendere nolit." 

644 PAULER, I. m., I, 23. 



A vasvári béke elleni szervezkedésről sok mindent tudhatott az érsek, 
sőt ő maga volt az egyik kezdeményezője. Grémonville, Franciaország bé-
csi követe ezt jelentette a királyának: „A helyzet úgy alakult, hogy az esz-
tergomi érsek barátságával kivívott hírnevének köszönhetően jelenleg Zrínyi 
örvend a legnagyobb megbecsülésnek az országban, és ő a legmegfelelőbb 
ember a szövetség létrehozására."646 

A nádorválasztáskor Kazy valóban nem írta le Zrínyi nevét, de ez nem 
a megvetése jele, hanem a későbbi megbecsülés miatti hallgatás. A későbbi 
Habsburg-ellenes felkelésről Kazy részletesen beszámolt, és főként a meg-
valósíthatatlan terveket szövő protestáns Vitnyédit hibáztatta. Kérdésként 
tehető fel: mennyire valósak és mennyire koholtak a Vitnyédi elleni vádak? 
Valóban annyire elvesztette a politikai realitásérzékét az, aki korábban Zrí-
nyinél is jobban előre látta az eseményeket? 

A töröknek való alávetettség gondolata éppúgy nem tetszett Kazynak, 
mint a megtorlás: a lefejezések, illetve a nádorság és az Aranybulla ellenál-
lási záradékának eltörlése. Talán erre utal az 1655. évi országgyűlés nádor-
jelölését kommentáló Kazynak egy figyelemre méltó mondata. A négy je-
lölt megnevezése előtt ezt olvashatjuk: „Ez még nem az az idő volt, amelyben 
a legősibb méltóságot felfüggesztve az államforma - a rendek akarata el-
lenére - kívülről megváltoztatott volna, nehogy harag támadjon azokban, 
akiknek kedvező jóindulatára Lipótnak, a királyság várományosának szük-
sége volt."647 Ez világos beszéd az örökletes királyság, a korlátlan abszolu-
tizmus ellen, és híven tükrözi Lippay érsek véleményét. 

Lippay és Zrínyi tehát az alapelvekben nem álltak olyan távol egymás-
tól, csak a célhoz vezető utat látták másképpen. A török veszély és a bécsi 
abszolutizmus elleni közös küzdelmük közel hozta őket egymáshoz. Lip-
payt, akárcsak korábban Pázmányt, az 1660-as évektől már atyai viszony 
fűzte Zrínyihez. 

Zrínyinek rá kellett jönnie, hogy a történelem tanúsága szerint Erdély 
megerősödése és a nemzetközi protestáns szövetségben való bizakodása a 

645 Jean BÉRENGER, Francia-magyar kapcsolatok a Wesselényi-összeesküvés 
idején, Történelmi Szemle, 1967, 280. Vö. NAGY Levente, Néhány adat Wit-
nyédy István erdélyi kapcsolatához, Századok, 1999, 1231. 

646 VIZ1 Katalin, Bethlen Miklósra vonatkozó adatok Grémonville bécsi francia 
követ leveleiben ( 1664. november 6. - december 5.): 2. Grémonville levele 
(Bécs, 1664. november 13.) = Zrínyi-dolgozatok III, id. kiad., 24. 

647 KAZY, História Regni Hungáriáé, id. kiad., 175. 



„Tündérország" bukását hordozza magában. A „harmadik út" módosított 
tervét azonban nem adta fel, ennek lehet az egyik tanúbizonysága az El-
mélkedés politikája. A szövetségkeresés módosított, Lippay érsek által 
elfogadható terve lehetett, hogy katolikus, francia királya legyen Lengyel-
országnak, aki Erdélyt és a Királyi Magyarországot, valamint más népeket 
is összefog az Oszmán Birodalom ellen. E szövetségben önállóbb politikát 
lehetne folytatni a Habsburg udvarral szemben. 1665 júniusában Vitnyédi 
István a francia követnek Zrínyire hivatkozva „örökös szövetséget javasolt 
a magyarok és a franciák között, valamint azt, hogy az orléans-i herceget 
válasszák lengyel királlyá, és így járjon közbe Franciaország egy len-
gyel-magyar szövetség megteremtésében". 

Ahogy megváltozott és újra testvérivé vált Zrínyi és Lippay érsek kap-
csolata, úgy emlegeti Kazy Ferenc egyre gyakrabban az 1660-as évektől a 
hős hadvezért, akit évkönyvében többször is határozottan megvédett Mon-
tecuccoli és Franz Wagner bírálataitól. A nagyszombati egyetem történeté-
ben, az 1663-64. év eseményeinek felsorolásánál Kazy már „incomparabi-
lis Heros"-nak, vagyis „páratlan hősként" dicsőíti Zrínyi Miklóst.649 Lippay 
prímás 1663 júliusában kelt levelével hasonlóan „dux optimus"-nak, a leg-
kitűnőbb hadvezérnek nevezi a horvát bánt.650 

Pázmány Lippaynak adta át Erdélybe írt leveleit és „minden titkos Írá-
sit".651 A történelmi események bizonyítják, hogy Lippay érsek az 1650-es 
években reálpolitikus volt, és Pázmány méltó utódjának bizonyult. 1660-
tól egyre szorosabb lett az érsek és Zrínyi Miklós között a kapcsolat. Lip-
pay éppen a bán halála napján írt levelében az Elmélkedéshez hasonlóan 
élesen elítélte a magyarságot elpusztító „veszedelmes békességet".652 Vit-
nyédi levélben figyelmeztette az érseket, hogy ne mondjon nyíltan ellen, 

648 NAGY Levente, I. m., Századok, 1999, 1232. - A „harmadik út" lehetőségé-
nekjózan értékelése: PERJÉS Géza, I. m„ 376-377. 

649 KAZY Ferenc, História Universitatis Tyrnaviensis, Nagyszombat, 1738. 131. 
650 BEKK, Hevenesi-gyűjtemény, XVI, 50. tétel. 1663. júl 15. Pozsony. Litterae 

archiepiscopi Strigoniensis Lippay ad aliquem (Trinkelium?) ratione belli 
Turcici, datae. A levél elején kiderül: Lippay megtudta, hogy a török nem Zrí-
nyi vára ellen támad. Az idézet latinul így szól: „contra Zrinium, duce opti-
mo". 

651 SZILÁGYI Sándor, Rákóczi és Pázmány, Pest, 1870, 242-243. Vö. HARDI 
Gábor Titusz, Lippay György egyházszervező tevékenysége, ELTE BTK szak-
dolgozat, 1997, kézirat. 



„mert ahhoz fegyver kell s az nekünk nincsen".6" Zrínyi halálhírének véte-
le után Lippay kétségbeesésében azt nyilatkozta: „Zrínyi halálát előkészí-
tették!"654 

A megbékélés kölcsönös volt. Egymás megértése a Királyi Magyaror-
szág önálló királyválasztásához és az országgyűlés jogköreihez való ra-
gaszkodásból, valamint a török alóli felszabadítás vágyából fakadt. 

652 BENCZÉDI László,/. m„ Bp., 1980, 12-13. 
653 Vitnyédy leveleskönyve, II, kiad. FABÓ András, 238. Magyar Történelmi Tár, 

1871. 
654 BENE Sándor - BORIÁN Gellért Elréd, I. m., 24. Labirintus. 



Pálffy Pál nádor 
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Lippay János: Posoni kert (1664) című művéből 
a kerti labirintus készítéséről való részlet (I. könyv, 30. oldal). 

Az érsek jezsuita testvére kiváló botanikus volt. 



A Posoni kert két ábrája a kerti labirintusról 
(Reprint kiadás, Pytheas Kiadó, Bp., 2002. 

Az I. könyv 30. oldala utáni „figurák") 



LABIRINTUSTÖRTÉNET - ÉLETTÖRTÉNET 

„Sok történetben el van rejtve a labirintus útja. Mielőtt megtaláljuk 
életünk célját, sok kitérőt kell megtennünk. Thészeusz és Ariadné története 
szoros kapcsolatban van a labirintussal. A labirintus nemcsak a Minotaurus 
elzárásának, hanem Thészeusz és Ariadné táncának a helye. Ezt a táncot 
évszázadokon át ismerték a Földközi-tenger egész térségében, és nyomai 
különböző néptáncokban még ma is felfedezhetők. Thészeusz története egy 
fiatalember felnőtté válásának története. Egy ifjú útja a királlyá válásához. 
Ezen az úton Thészeusznak meghatározott állomásokon kell áthaladnia, 
meg kell másznia egy lépcső fokait, vagy hogy a labirintus metaforájánál 
maradjunk, sok kitérőt kell tennie, mielőtt Athén királya lehet. 

Először is Thészeusz eldönti, hogy vállalja a kockázatos kalandot. Ön-
ként, félelem és sok gondolkodás nélkül jelentkezik túsznak, hogy Krétára 
vigyék, és ott a szörnyű Minotaurusnak áldozatul vessék. Csak az lehet 
király, aki útra kel, hogy királyságot szerezzen. A világ mítoszaiban és me-
séiben százféleképpen mesélik ezt el. 

Thészeusz, ahogy elindult, éppen úgy félelem nélkül megy be a labirin-
tusba, és küzd meg a Minotaurusszal. Ez az ellenállás, a gonosszal való 
küzdelem a következő állomás, amelyen úrrá kell lennie. De magával a 
küzdelemmel és a győzelemmel még nem éri el célját, a hősnek be kell 
fogadnia a nőiség világát a saját lelkébe, és találkoznia kell az asszonnyal. 
A hősi tett nem ér semmit, ha nem nyeri el vele a szerelmet. Thészeusz kö-
veti Ariadné fonalát, és így találja meg a szerelemhez vezető utat. Vissza-
felé nagy ünnepet ülnek. A felnőtté válás állomásaihoz tartozik, hogy az 
életet ünnepelni tudjuk, az ünnepet, az együttlétet is ki kell próbálni. A 
következő állomásnál Thészeusz elhagyja Ariadnét. A történet nem mond-
ja el pontosan, hogy Ariadnét elvették-e tőle, vagy csak Thészeusz hagyta 
el. Társat vagy feleséget találni sokszor önmagában is egy labirintus, ritkán 
találja meg az ember már az első találkozáskor az igazit. 

Mielőtt még Thészeusz király lesz, még az apját is le kell győznie. 
Ebben a történetben az apa, Aigeusz drámai módon öngyilkos lesz, 
beleveti magát a tengerbe. Sokféleképpen írják le az elbeszélések az apa 
legyőzését, de ennek meg kell történnie, hogy egy ifjúból felnőtt ember 
váljon. 



Mindenki a saját élettörténetével úton van egy labirintusban. A labirin-
tus metaforája nekem sokat segít, hogy bizonyos részleteket és történéseket 
jobban megértsek az életemben. A felemelkedés és a leszállás útját: a 
középig és a középtől kifelé vezető utat. A kitérők útját és a vágyat a kö-
zépre, amely egyrészt elérendő célként, másrészt az út feleként fogható fel. 

Biztos vagyok benne, hogy szinte végtelenül sok feljegyzett és szemé-
lyesen átélt történet van, amelyekben legalább részben vagy akár egészé-
ben felismerhető a labirintus." 

Gernot CANDOL1NI, Im Labyrint sich selbst entdecken, 
(„A labirintusban önmagunkra ismerni"), Herder, 2003, 125-126. 



IV. A LABIRINTUSKÖTET 





4.1. A HISTÓRIA ÉS A POÉTIKA EGYSÉGE 
ZRÍNYI KÖLTÉSZETÉBEN 

4.1.1. Zrínyi kötetének történelmi háttere 

Pálffy Pál nádor és Rákóczi Zsigmond 1648-ban titokban tárgyalni kezdtek 
az Erdélyi Fejedelemség és a Királyi Magyarország szövetségéről, a vallási 
viták félretételéről, a nemzetközi összefogásról. II. Rákóczi György követe 
is sokszor találkozott a nádorral. Pucheim generális Pálffyt a császár előtt -
talán Wesselényi Ferenc és Lippay érsek információi alapján - 1651 de-
cemberében bevádolta. A nádornak ezután jó ideig magát kellett védenie, 
és háttérbe vonult. A bécsi udvar tudomást szerzett a svéd diplomácia és 
Rákóczi Zsigmond, illetve a gyulafehérvári udvar megújult tárgyalásairól 
is, ezért III. Ferdinánd 1651-ben megelőző támadásra kérte fel a magyar 
urakat, ők azonban ellenálltak.655 A politikai kulcsszerepet játszó Rákóczi 
Zsigmond nem véletlenül írta testvérének, a fejedelemnek: „Oda fel, isten-
nek hála, sok jó akaróink vadnak, Bottyáni, Zrini, Forgácz Ádám, Esterhas 
László, Szunyogh uram, categorice megizenték ő fgének, soha magyar el-
len fegyvert nem fognak."656 A levél többi része pedig jellemzően a svéd 
kapcsolattal és a Habsburg-ellenes törekvésekkel foglalkozik. Rákóczi 
Zsigmond azt is megírta bátyjának, hogy az alnádor figyelmeztette: vigyáz-
zon, mert a békében rögzítették, Bécs és a Porta közösen lép fel Erdély el-
len, ha az valamelyikük ellen támadna.657 Rákóczi Zsigmond tárgyalásai 

655 PÉTER Katalin, A magyar romlásnak századában, Bp., 1975, 81-103. 
656 Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése, Kilencedik és befejező közlemény, 

közli SZILÁGYI Sándor, Történelmi Tár, 1891, 219. 
657 Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése, CII, 1650. január 28. közli SZILÁGYI 

Sándor, TT, 1888, 288-289. „[...] az vicepalatinus mondotta neki, sőt ugyan 
izente, három dologra igen reá vigyázzunk: 1 Veselényire, mert lator, 2. az 
portára, 3. az mostani törökkel való békességre, az melyben diserte ilyen szók-
kal vagyon egy articulus: Quandoquidem Transylvanus contra utrumque impe-
ratorem iteratis vicibus arma summere non est veritus, allaborandum erit utri-
que imperátori, ut idem coerceatur." - Ennek a levélnek a mellékletében adja hí-
rül a bátyjának, hogy leendő felesége, Pfalzi Henrietta képmását elhozták neki, 
de azt mondják, hogy nem olyan szép a valóságban. Henrietta a svéd Krisztina 
királynőnek is rokona volt, ez a házasság lett a svéd szövetség alapja, de Henri-
etta és Zsigmond is hamarosan meghalt ( 1651 ; 1652). 



központjában is a lengyel királyság állott, annak ellenére, hogy 1648-ban 
János Kázmért választották meg.658 I. Rákóczi György csalódott, mert 
György vagy Zsigmond fia királlyá választása szóba sem került. A fejede-
lem akarta György fiának feleségül a katolikus Báthori Zsófiát, az erdélyi 
fejedelem és lengyel kiráiy, Báthori István rokonát. 1643-ban volt az es-
küvőjük, ettől kezdve nyilvánvaló a Rákóczi család ambíciója. Zsigmondot 
pedig eredetileg a moldvai vajda leányához akarta adni, akinek a nővére a 
litván protestáns ellenzék vezetőjének, Radziwill hercegnek a felesége volt, 
de a lány fiatalon meghalt. Zrínyi Pálffy Pál köréhez csatlakozott, ezzel lé-
nyegében szakított a Lippay érsekkel való barátsággal, és Erdélybe vetette 
bizalmát. 

A bécsi udvar 1650-ben meglepetésszerű békét kötött a Portával, amely-
nek egyik fő oka az Erdélyi Fejedelemség és a Svéd Királyság szövetsé-
gétől való félelem lehetett. A svédek ugyanis a békekötés után hamarosan 
harcot indítottak a Balti-tenger uralmáért, és szövetkeztek Frigyes Vilmos-
sal, a brandenburgi választófejedelemmel, akinek köszönhető az erős po-
rosz hadsereg megteremtése. 

Az 1650-es békével Zrínyiék szerint a „jó coniuncturát" elmulasztotta a 
bécsi udvar, és súlyos politikai feszültség keletkezett a Királyi Magyaror-
szágon. Ráttkay leírásából ismerjük Zrínyi és a török követség között a 
kényszerű békekötés díszes ceremóniáját, de a történetíró nem hagy kétsé-
get, hogy semelyik fél sem vette ezt komolyan. A Zrínyi-kötet 1651-ben 
jelent meg, állásfoglalás volt a béke ellen. 

A mai ismereteink szerint Zrínyi eposzát 1647-48-ban írta, és nem 
1645^1-6 telén, sőt a kiadása előtt is javított a kéziraton.659 Klaniczay Tibor 
monográfiájában még az eposz írását követően tárgyalja Pálffy nádor köré-
nek és Erdély szorossá váló kapcsolatát, a későbbi keletkezés elmélete 
alapján azonban egymás mellé lehet helyezni a Syrena-kódex írását és a 
politikai fordulatot.660 

658 Herceg Rákóczi Zsigmond levelezése, III. közlemény, XCII, 1649. dec. 26, 
közli SZILÁGYI Sándor, Történelmi Tár, 1888, 114-116. Klobusiczky And-
rás tájékoztatja Rákóczi Zsigmondot, hogy találkozik a lengyel királlyal, a 
kancellárral és Litvánia hercegével, a kálvinista Radziwill herceggel. Ez utób-
bi nyilván a legfontosabb számára. Óvatosan, de lehet tárgyalni az „ügyróT', ez 
a lényege a jelentésének. 

659 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1985, 47-73. 
660 KLANICZAY Tibor, /. m., 344-372. 



4.1.2. Arianna és Thészeusz mitikus alakjának történelmi megfeleltetése 

Klaniczay Tibor és Kovács Sándor Iván is 1645 őszére teszi az Arianna sí-
rása keletkezését életrajzi adatokra hivatkozva, szerintük a Zrínyi és jegye-
se, Draskovich Mária Eusébia között támadt félreértés a vers háttere. A fia-
talok kibékültek és házasság lett a szerelemből, de Eusébia 1650 szeptem-
berében meghalt, és utána súlyos viszály tört ki Eusébia rokonsága és Zrí-
nyi között. A bánnak nem maradt utóda, ezért hamarosan felmerült az új 
házasság terve. 1651-ben Vitnyédi „szorgalmasan fáradozott Zrínyi máso-
dik házasságának előkészítésén". „Mindebből bizonyos, hogy 1651 első fe-
lében (tavaszán vagy nyarán) Zrínyi nemcsak a Syrena-kötet ügyében láto-
gathatott Bécsbe, hanem azért is, hogy találkozzék leendő második felesé-
gével."661 

Az Arianna-költemény 1645-re keltezése nem tűnik számunkra bizo-
nyítottnak. Miért nem hagyta ki kegyeletből a költő ezt a verset felesége 
halála után egy évvel? Talán a Draskovics családdal való háborúskodás 
miatt? Ariannát Zrínyivel azonosítják, ez még érthetetlenebbé teszi az 
1651-ben már halott Eusébia és a hűtlen Thészeusz megfeleltetését. Az új 
házasságra való készülés, és a költeménynek az eposzt követő helye is el-
gondolkodtató. Újra feltehetjük a kérdést, hogyan kell a - főként Phaedrus-
ra és Horatiusra rímelő - kiemelt sort érteni: „Es annak magadra vegyed 
az értelmét" (10. vsz)?662 

R. Várkonyi Ágnes alapvetőnek tartja a költemény szerkezeti helyét: 
„Bizonyos, hogy az oszmán hódítás miatt széttört országban a magyar poli-
tikusok gyakran fejezték ki a labirintus képzetével a század gonoszságát és 
a kiútkeresés kényszerét. Viszont ma sem tudjuk biztosan, hogy az Adriai 
tengernek Syrenaidban Zrínyi miért illesztette Arianna sírását, mint a kötet 
kulcsversét közvetlenül az Obsidio Szigetiana után?"663 

Választ keresve útnak indulunk. A Syrercö-kötetet is labirintusnak fog-
juk fel, amelyben a szövegfolyosók első látásra kiismerhetetlenül tekervé-
nyesek, de talán Arianna újra segít.6^ Kiindulópontként az eposz első és 
utolsó strófájánál álljunk meg. 

661 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1985, 67. 
662 A leghíresebb forrás Horatius sora lehet: „Mutató nomine de te fabula narra-

tur." („Más névvel ugyan, de terólad / szól a mesém" - Bede Anna fordítása). 
HORATIUS, Satirae, I, 1, 69-70. 



Az eposz e lső szava: „én", de az utolsó sora szintén az imádkozó köl tő 
személyére helyezi a hangsúlyt: „ Vitézek Istene (...) O vitéz véréért vedd 
kedvedben fiát. " Az Arianna sírásának hosszú bevezetőjében ugyancsak 
háromszor hangzik el az „én", sőt az „En Már st énekelek haragos fegyver-
rel" sor fe l fogha tó az eposzra va ló visszautalásnak. Mars és Venus egysé-
ge a Thészeusz-mí tosz poétikai háttere, és Thészeusz labirintusbeli győzel-
m e valamiképpen összefüggésbe állítható a szigetvári hős és a köl tő-had-
vezér küzdelmeivel . 

663 R. VÁRKONY1 Ágnes, Duna-táji labirintusok = Uő, A tűzvész tanúi, Liget, 
1995, 178. A történész egyik könyvében „Labirintusország" az egyik fejezet 
címe: R. VÁRKONYI Ágnes, A fejedelem gyermekkora (1676-1688), Bp., 
2002,2 93. - A mítosz és politika egybekapcsolására is érdekes példát olvasha-
tunk: Zrínyi Jánost elfogták levelei miatt, amelyekben ókori nevekkel helyette-
sítette a legfontosabb személyeket, például Orizon jelentette Thökölyt, Parme-
nis a császárt. Uo, 125-126. 

664 A labirintus művelődéstörténeti szerepéről a magyar nyelven hozzáférhető leg-
jobb összefoglaló Paolo SANTARCANGELI, A labirintusok könyve, Egy mí-
tosz és egy szimbólum története, ford., KARSAI Lucia, Bp., 1970. A labirin-
tus-mítosz összefügg Trója városával, miként Zrínyi eposza is. Krisztusnak 
Thészeusszal való megfeleltetése főleg a templomi labirintusokban volt gya-
kori. A kertekben szintén igen gyakori motívum a XVII-XVIII. században, 
szinte biztosak lehetünk benne, hogy híres kertjében a bán is gyakran járt „la-
birintusban". 

„A labirintus szövevénye olykor rendkívül ügyes játékossággal kúszik fel 
a paloták mennyezetére és a templomok kupoláinak hajlataira. Idézzük most 
csak a két leghíresebb példát: a mantovai hercegi palota labirintusát és a római 
Quattro Fontane-templomban található Borromini-féle keresztes labirintust. Az 
első, a D' Annunzio által is emlegetett 'Talán igen, talán nem' teremben talál-
ható. N. Giannantoni könyvében a következő leírást találjuk róla: >A második 
terem (amely a labirintusról van elnevezve) mennyezetén a XVI. században 
igen divatos motívum, a labirintus látható. Viani a nagyherceg (Vincenzo) éle-
tének egy epizódja emlékezetére használta fel: az 160l-es törökök elleni had-
járat során Kanizsa ostrománál a nagyherceget foglyul ejtették, és csak úgy 
nyerte vissza a szabadságát, hogy megtalálta a kivezető utat egy labirintusból, 
ahol fogva tartották. A 'Talán igen, talán nem' |forse che si, forse che no] mon-
dat, melyet nagy aranyozott betűkkel kirakva látunk a labirintus útvonalai kö-
zött, azokra a kísérletekre utal, amelyekkel innen szabadulni próbált Daidalosz 
ügyességének |industrial és Thészeusz erényeinek [virtus] segítségével, amint 
ezt a középen látható feliratban is olvashatjuk. Az arasznyi betűkkel felvázolt 



Már az ókorra is jellemző volt, a barokkban pedig különösen kedvelt 
stíluselem: a mítosz és a politikai valóság párhuzamba állítása. Dézsi felve-
tését: a 'Serin - Siren' szójátékszerű megfelelést a szakirodalom ma már 
alapvető ténynek ismeri el. A hasonló hangzást olyannyira kedvelő Zrínyi 
valószínűleg tudatosan „játssza meg" az Arianna (10., 1 1., 28., 30. strófa), 
illetve az Ariadna (18., 27.) és az Adria anagrammatikus hasonlóságát, 
hogy az olvasó felfedezhesse: Arianna nem más, mint Adriai tengernek 
Syrenája, gróf Zrínyi Miklós.™ De nem jelenthet-e mást is Arianna alakja? 

A XVII. században gyakran földrajzi helyekkel fejeztek ki emberi kap-
csolatokat. Kovács Sándor Iván egyik tanulmányában az Idilliumok és az 
eposzt követő lírai versek között lényeges összekötő kapocsnak tartja a ge-
ográfiai metamorfózisokat: „A >lusus geographicus< (a földrajzi játék) a 
XVII. századi irodalomban, képzőművészetben, térképrajzolásban szintén 
kordivat. Zrínyi angol kortársa, John Donne egész költészetét áthálózzák a 
földrajzi allúziók, a földrajzi felfedezések metafora-konzekvenciái."666 

írás, amely körbe fut a mennyezeten: VINC|ENTIUS| GÖNZ MANT|UAE| 
IUI ET MONT|I |FERR|ATI| II DUX DUM SUB ARCE CANISIAE CONT-
RA TURCAS PUGN[ABAT], szintén erre az eseményre vonatkozik.< [...] A 
római San Carlo alle Quattro Fontane templomának kupolájában Borromini ál-
tal épített - nem kevésbé híres - mennyezeten keresztek, nyolcszögek és hat-
szögek bonyodalmas rajza húzódik egyre szűkebbre, s a szemet a tetőponton 
levő 'mandula' felé irányítja, melynek közepén sugárvonalak sokaságában az 
Isteni Jelenvalóság háromszögű jelképe helyezkedik el." Paolo SANTARCAN-
GELI, /. m., 266-267. 

665 Esterházy Pálnak is a Zrínyit imitáló Ariana sírása és keserves halála után a 
saját nevét a címbe rejtő verse következik: Palas s-Ester kedves táncza. 

666 KOVÁCS SÁNDOR Iván, „Kárpát szent bércére...", Tátra-nyomok a magyar 
költészetben = Vágy és emlékezet, Budapest-Miskolc-Dunaszerdahely, 1996, 
66. 



David Koelerusnak elsősorban az ókori Európát ábrázoló 1743-ban 
megjelent térképein figyeltünk fel arra, hogy a térképek mellett levő, római 
érmékre emlékeztető körökben Pannoniát két női alak ábrázolja. Való-
színűleg a két római tartományt, Pannónia superíorx és inferiorX jelenítik 
meg. Megtalálhatjuk a Pannoniát jelképező, egy oszlopon álló női alak met-
szetét is, aki kifejezi háláját Ausztriának, aki a töröktől megszabadította.667 

Más országokat és folyókat szintén emberi alakok jelképeznek a térképek 
melletti allegorikus ábrákon. 

Festményeken is személyek utalhatnak földrajzi tájakra, gondoljunk 
csak Tiepolo és Rubens alkotásaira, de mindenekelőtt a bécsi Kunsthisto-
risches Museumban található Rubens-képre: Die vier Erdteile címűre, 
amelyben négy női alak ábrázolja a négy földrészt, és a folyók férfiistenei 
vannak mellettük. Nem tarjuk kizártnak, hogy Zrínyi látta a festményt. Az 
allegorikus ábrázolási mód része volt a manierizmustól áthatott barokk 
műveltségnek. Párizs központjában a Concorde teret női alakok szobrai dí-
szítik, amelyek egy-egy nagy francia várost jelképeznek. Fel kell tennünk a 
kérdést: Arianna nem jelölhet-e „földrészt" is? A probléma jogosságát mu-
tatja, hogy a Feszületre című elégikus himnusz első sora így hangzik: „Sír-
tál már eleget lám Ariannáért". Csak önmagát siratta volna a sztoikus vi-
lágképű hős költő? Nem igazán hihető. 

Komis Gáspár epitdphiumja segít elindulni a labirintusban. Kornis elő-
kelő erdélyi családból származott, ifjúkorában bejárta a világot. Lelke erre 
így emlékezik vissza a halotti búcsúzó beszédében (1683): 

„A szép Olaszország különb különb helyét 
feljártam, megláttam az ő ékességét, 
meg ifjú koromban Adria tengerét, 
feljártam, tanultam Magyarország szinét." 

Az Adriai-tengert magyarázó jegyzetben ezt olvashatjuk: „Vonatkozik 
arra, hogy egy ideig még Zrínyi Miklós (a költő) alatt is vitézkedett."668 Er-
délyben tehát az Adriai-tenger Zrínyit és a Királyi Magyarországot jelké-
pezhette. A Magyarország szine kifejezés Zrínyi megbecsülése, és egyben 

667 David KOELERUS, Descriptio orbis antiqui in XLIV. tabulis exhibita, 1743. 
668 A Göncz-Ruszkai gróf Kornis-család anyakönyve, összeállította: Dr. VERESS 

Endre, kiad., gróf KORNIS Károly, Bp., 1917, 80-81. 



Adria és Magyarország megfeleltetése, amelyre könnyen lehet, hogy a 
Syrena-kötet adja a legjobb példát. (A mai nyelvünkben a „színe-java" ki-
fejezésben él még az eredeti jelentés.) Szakolezay Attila úgy véli, hogy 
Kornis Gáspár lehet a II. Rákóczi Györgyről szóló Rákóczi-eposz szerzője, 
amelyet olyan katolikus erdélyi főúrnak kellett írnia, aki jól ismerte Zrí-
nyit.669 

Kovács Sándor Iván a teljes metamorfózist tartja az Arianna költemény 
kulcsának.670 Találónak tartjuk a meghatározását, de talán az allegorikus 
emblémákat kedvelő barokk világképből kiindulva továbbgondolható a 
metamorfózis, és allegóriává lehet kiegészíteni. Feltételezzük, hogy a költő 
jól ismeri a Biblia allegóriáit, például Ezekiel próféta erős képeit (az Áfium 
elején tőle idéz), illetve Izaiásnak a megszabaduló Izraelt mennyasszony-
hoz hasonlító szimbólumát (62,1-5), de az antik eposzok, illetve a manie-
rizmus allegóriáit is.671 Az allegorikus magyarázat lehetőségére ókori példák 
szintén bátorítanak. Catullus kiseposzának Arianna-alakja köztudomásúan 
hatott Vergilius eposzának egyik legfontosabb szereplőjére, Didóra, aki 
Aeneast hűtlensége miatt elátkozta. Dido Karthago előképévé, allegóriájá-
vá lett, sőt a költő jelenére utalt, mégpedig az egyiptomi királynőre, Kleo-
pátrára. Aeneast pedig Octavianus előképének tekintették.672 A Bibliában 
több helyen Ráchel vagy Jákob jelképezi Izrael népét, az ókeresztény teo-

669 SZAKOLCZAY Attila, Zrínyi és az erdélyi költészet, Eposzkísérlet a XVIII. 
század második feléből, szakdolgozat, ELTE BTK, Bp., 1984. - A VII. fejeze-
te megjelent: Uő., Zrínyi-reminiszcenciák a „Rákóczi-eposzban"-ban = Zrí-
nyi-dolgozatok, II., id. kiad., 129-149. Olaszországba apja vitte el magával, 
hogy - fogadalmát teljesítve - hálát adjon a tatár fogságból való szabadulásá-
ért. Hazatértük közben apja Bécsben váratlanul meghalt, Kornis Gáspár apja 
halála után, 1661-ben élhetett Zrínyi udvarában. Kemény János fejedelem nem 
engedte vissza még egyszer Zrínyihez, mert szüksége volt szolgálatára. Kornis 
nagyon rossz viszonyba került Telekivel. 

670 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1985, 196-211. 
671 Nem értünk egyet Király Erzsébettel, aki szerint Zrínyinek nincs szüksége alle-

góriára, az allegória del poéma nem jellemző költészetére, mert szerinte „köl-
tészete nem discorso obliquo: a dolgok, személyek és események önmagukat 
jelentik, illetve önmaguk univerzális értelmét. Nem tulajdonít más értelmet a 
szerelemnek sem, tehát csak röviden közli, hogy írt róla, hogy miként írt róla 
és miért." KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi, Bp., 1989, 127. 

672 ADAMIK Tamás, Dido alakjának funkciója az Aeneisben, Antik Tanulmá-
nyok, 1981, XXVIII. évf., 1. szám, 11-20. 



lógusok pedig kezdettől fogva az Énekek énekének asszonyát az egyházra 
értelmezték. Szent Ágoston „képbe zárt titoknak" nevezte az allegóriát, 
amely zsoltárértelmezéseinek legfőbb elve. 

Galavics Géza hívta fel egy rendkívül érdekes metszetre a figyelmet. 
Martin Schrott 1582-ben, Münchenben kiadott művének „egyik nagymé-
retű fametszete, a Münchenben és Augsburgban működő Johann Nel alko-
tása Magyarország sorsával foglalkozik. Kompozíciója mindenki számára 
azonnal érthető, mert mindössze néhány populáris elemből felépített alle-
gória, amelynek középpontjában a koronás nőalakként ábrázolt, megbilin-
cselt és láncra vert Hungaria alakját törökök sanyargatják. Karjait már le-
vágták, s a kutyáknak vetették, s ott áll védtelenül kiszolgáltatva turbános 
ellenségeinek. Pedig sokan védelmezték az országot a töröktől, s e harc hő-
sei a kompozíció jobb oldalán ott fekszenek sorban kiterítve. [...] Ezért teszi 
fel a kép felirata a kérdést: Hungaria, 'a megbilincselt nem tud szabadulni 
a kötelékeiből s (vajon) ki hozza most, miként Krisztus, a sóvárgott segít-
séget?' A választ a kompozíció bal oldali csoportja adja meg, ahonnan pán-
célos német lovagok vágtatnak Hungaria segítségére, s mögöttük felragyog 
a napkorong."67-1 Galavics kapcsolatba hozza ezt a metszetgyűjteményt az 

673 GALAVICS Géza, Kössünk kardot az pogány ellen, Török háborúk és képző-
művészet, Bp., 1986, 19-21. Galavics Martin SCHROTT, Wappenbuch des 
Heil. Rom. Reich und allgemeiner Christenheit in Europa című művére utal, 
München, 1582. Galavics könyvében megtalálhatjuk a vágy történelmi megva-
lósulásakor, a zentai csata után kiadott allegorikus metszetet is. 1698-ban ké-
szítette Andreas Pfeffel Batthyány Boldizsár tézislapját, amelyen „a metszet 
hátterében dúló csata fölött a felhó'kön, allegorikus alakok seregétől kísérve, 
diadalszekéren a máriapócsi kegykép jelenik meg. [...] a Madonna-kép fénye 
elhomályosítja a csata fölött a félholdat. A félholdas Turcia a megbilincselt tö-
rökökkel együtt kesereg az egymásra hányt török fegyverekkel jelzett veresé-
gen, a babérkoszorús Austria pedig lángoló, 'vörös-fehér-vörös' szívvel a nya-
kában a máriapócsi kegyképre mutatva így biztatja Károly főherceget (a 
későbbi VI. Károly császárt, III. Károly királyt): 'Az atyák virtusából így ta-
nulj győzni, Károly' ('A virtute Patrum sic vincere Carole disce')." Galavics, 
/. m„ 120. 87. kép. - Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a metszet leírását 
már megtalálhatjuk SZILÁRDFY Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon 
című munkájában is. Bp., 1984, 19. kép. A pócsi képet Héliosz aranyszínű né-
gyes fogatán sasszárnyú paripák viszik, és női allegorikus alakok kísérik: a Bá-
torság, a Hit, a Remény és a Hazaszeretet. Az allegória nagyon hasonlít a Szi-
geti veszedelem VIII. énekének hajnalallegóriájára, amikor Szigetvár fölött a 
felkelő Nap legyőzi Pythont, a törököket jelképező sárkányt. 



1587-ben, Wittenbergben kiadott Zrínyi-albummal: „A magyar irodalom-
történet-írás a Zrínyi-albumot, mint Zrínyi Szigeti veszedelem című eposzá-
nak egyik fontos eszmei előkészítőjét tartja számon, mert a kötet félszáz latin 
versében sorra fel-felbukkannak azok a motívumok, amelyek majd Zrínyi 
eposzának emelkedett gondolati légkörét teremtik meg."674 Imre Mihály 
hívta fel a figyelmet arra, hogy Schrott fordította latinból németre Budina 
Sámuel nek a szigetvári ostromról szóló művét. Szerinte Nel fametszete 
egyedülálló ikonográfiái változata a querela Hungáriáé (Magyarország pa-
nasza) toposznak. A protestáns Schrott latin nyelvű versében a magyarok 
közül egyedül a szigetvári Zrínyi Miklóst és Mátyás királyt dicsőíti, akik 
ott találhatók a kép jobb oldalán a meghalt hősök között. A vers legérdeke-
sebb része azt írja le, hogy a gonosz szerencse miatt siránkozó költő Má-
tyás király árnyával találkozik, aki panaszkodik az elfoglalt várak miatt, 
majd keményen elmarasztalja a Birodalom főembereit, fejedelmeit, amiért 
oly bántó közönnyel szemlélik Hungaria pusztulását.675 Szinte kizártnak 
tartjuk, hogy a családja és különösen dédapja tetteinek forrásait oly nagy 
gonddal gyűjtő költő-hadvezér ne ismerte volna ezt a kiadványt. 

Nel metszete és a querela Hungáriáé toposz azt a gondolatot sugallja, 
hogy Arianna a Királyi Magyarországot szimbolizálja. Ha Arianna allego-
rikusán a Királyi Magyarországot jelentheti, akkor a Feszületre című him-
nusz és Arianna sírásának erős felütése is jobban érthető. 

A XVIII. századi jezsuita költészetében szintén elég gyakran találunk 
földrajzi allegóriát, különösen az Ovidiust utánzó művekben. Szörényi 
László felhívta a figyelmet az osztrák Franciscus Dolfin kiseposzára: „Dol-
fin műve, a Metamorphoses Austriae (Bécs, 1732) az egységes birodalom 
létrejöttét három szépséges nimfa eggyéolvadásával jelképezi: persze a há-
rom leány Csehország, Ausztria és Magyarország. Az ifjú Tauriscis mind-
háromba szerelmes lesz, s így ő az uralkodó dinasztia ősképe."676 Zrínyi 
ettől félt, ezért a török ellen és a birodalomba olvadás ellen egyaránt küz-
dött pennával és karddal. 

Fel kell tennünk a kérdést, ha Arianna Magyarországot jelképezheti, 
minek vagy kinek lehet a metaforája Thészeuszl Ha a költő következetesen 

674 GALAV1CS G., I. m. 22. 
675 IMRE Mihály, „Magyarország panasza", A Querela Hungáriáé toposz a 

XV-XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995, 190-193. 
676 SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták, id. kiad., 133. 



továbbviszi a geográfiai metamorfózist, akkor eléggé adódik a válasz: 
Transylvaniának, vagyis Erdélynek. A „t" hangok egybeesése megkönnyít-
heti a megfejtést. (A latin nem ejti a 'h' hangot, Zrínyi Teseus-nak írja a 
mitikus hőst.) 

Tovább is kérdezhetünk: ha Arianna Magyarországra és Zrínyire utal, 
kit jelképezhet Erdélyben Thészeusz? Nem gondolhatunk igazán másra, 
mint II. Rákóczi György fejedelemre. Zrínyi Arianna könnyeivel siratja 
Magyarország és Erdély eltávolodását. Párhuzamként említjük meg, hogy 
Gyöngyösi István 1683-ban Thökölyt nevezte Thészeusznak, Ariadnát pedig 
Zrínyi Ilonának.677 

1666-ban egy erdélyi névtelen Ének Zrínyi Miklós haláláról című 
művében egymás mellé helyezte a horvát bánt és az erdélyi fejedelmet: 

Hétszer szentölt vitéz nyilván Zréni vala, 
Hadi okossággal sokat meggyőz vala, 
Rákóczi György mása nyilván Zréni vala, 
Ki soha töröknek nem vala barátja.678 

A Rákóczi György mása kifejezés megerősíti a feltevésünket, hogy ha 
Arianna Zrínyinek feleltethető meg, akkor Thészeusz az erdélyi fejedelem-
nek. Az 1651 -ben kiadott Syrena-kötet kéziratos másolatai között a legér-
dekesebb az erdélyi, radnótfáji másolat. Ebben az Attila- és Buda-epigram-
mák után új epigrammák találhatók, ezek az országalapító Szent István ki-
rályról, majd az erdélyi származású, az országot felvirágoztató Hunyadi 
Mátyás királyról, majd a szétválást okozó Második Lajos, illetve Első Fer-
dinánd és Szapolya János királyokról szólnak. Az utolsó magyar nyelvű pe-
dig Rákóczi György fejedelem törökellenességét és halálát énekli meg. (A 
két latin nyelvű epitáfium témája nagyon jellemző: Mátyás és Ulászló jel-
lemzése.) Kovács Sándor Iván figyelt fel a költemények és Zrínyi sorai kö-

677 GYÖNGYÖSI István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága, a szöveget 
gondozta, a jegyzeteket írta JANKOVICS József, NYERGES Judit, az utószót 
írta JANKOVICS József, Bp., 2000, 13-15. Régi Magyar Könyvtár 

678 Erdélyi névtelen, Ének Zrínyi Miklós haláláról = Hét évszázad magyar költői, 
szerk., KOVÁCS SÁNDOR Iván és LAKATOS István, Békéscsaba, 1996, 
289. 



zötti összefüggésre, de még szorosabb a kapcsolat, ha a Syreraz-kötetnek 
szintén alapvető kérdése az ország egysége, Magyarország és Erdély szö-
vetsége.679 A radnótfáji kéziratot tehát felfoghatjuk a Zrínyi-költészet erdé-
lyi, korabeli recepciójának. 

A krétai labirintus jelképe nagyon időszerű, mert az Oszmán Birodalom 
és Velence 1645-től hadban állt egymással, és küzdött Kréta birtoklásáért. 
Zrínyi részben azért építtette Zrínyiűjvárat, hogy megakadályozza a török 
régi tervét: Velence szárazföldön való megtámadását. Ezért sürgette a Por-
ta annyira a bécsi udvart, hogy romboltassa le a várat. II. Rákóczi György-
nek pedig egyik fő érve a Lengyelországba indulása mellett az volt, hogy a 
török hadak Kandia, vagyis Kréta ostromával vannak elfoglalva. Úgy fo-
galmazhatnánk: megvolt a lehetősége a labirintusból való megszabadulásra 
a krétai labirintus segítségével. Arianna, bár Isten haragjára mitikus meta-
morfózisokkal figyelmezteti Thészeuszt, feltűnően lemondó: „Eredj, eredj, 
hitetlen, szelek szárnyával". Talán reménykedik mégis a visszatértében? A 
planctus végén egy szó sincs arról, hogy Thészeusz hazatérte apja életébe 
kerül, vagy Arianna öngyilkosságáról, mint Esterházy Pál versében. Inkább 
arról olvasunk, hogy a vadász, illetve Titirus végül sok szerelmi kín után 
meglágyítja Viola szívét. Violát felfoghatjuk Arianna átváltozott alakjának, 
aki kibékül kedvesével. (Szabadjon megemlítenem, hogy Mikszáth az Új 
Zrínyiászban „szeszélyes, szép asszonynak" nevezi Hungáriát. Szobrásza-
ink, költőink is sokszor női alakként ábrázoltak egy várost vagy az egész 
Magyarországot.)680 

4.1.3. A Zrínyi-kötet mint „carmen perpetuum": folyamatos ének 

Az egységes kompozíció irodalomtörténeti hátterére már rámutattak, pél-
dául Vergilius különféle műfajait együtt szerepeltető kiadásokra, Catullus 

679 KOVÁCS SÁNDOR Iván, Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás ki-
adásához, Bp., 1980, 40-41. Vö. KOVÁCS SÁNDOR Iván, A radnótfáji 
Syrena-másolat 1671-ből = Uő., „Eleink tündöklősége", Bp., 1996, 84-93. 

680 Komárom ősi jelképe egy női alak, az aradi emlékművön pedig Magyarorszá-
got ábrázolja. Borsos Miklós allegorikus Pannónia szobra (1955) is egy szép 
ifjú lányt jelenít meg. - A költemények közül csak Babits Mihály A gyémánt-
szóró asszony komor látomására, és a kevésbé ismertek közül Sík Sándor Az 
Isten fiatal című versére utalunk: „Te is anyácskám, ráncos Magyarország, / 
De kinövöd még mái magad torzát! / Érzem, érzem újul már / Ezeresztendős 
szép fiatal orcád!" 



kötetének kiseposzt, szerelmi költeményeket, epigrammákat tartalmazó 
művére, illetve Marino és mások manierista köteteire gondolhatunk. Ko-
vács Sándor Iván még képzőművészeti inspirációkat is megemlít, főként 
Arcimboldo képeire gondol, amelyeken a festő emberi testet, főként fejet, 
növényekből, természeti elemekből rakott össze.681 A lanton jól játszó Zrí-
nyire a Velencében és Bécsben gyorsan terjedő opera is hatást gyakorolha-
tott, amely bukolikus, mitikus és hősi témákat jelenített meg. Monteverdi, 
aki Magyarországon is járt, megzenésítette az Orpheusz-témát (L' Orfeo, 
1607), és újító jellegű művét kétszer ki is adták (1609, 1615). Sőt Arianna 
panaszát {Lamento d' Arianna, 1609) és Tasso eposzának legtragikusabb 
szerelmi jelenetét is megzenésítette (Combattimento di Tancredi e Clorin-
da, 1624). 

„A 17. század az egész oldalas, figurális díszű címlapokkal készült 
könyvek fénykora, A címet és a szerző nevét keretező emblémák sorozata 
a műnek mintegy vizuális tartalomjegyzéke (nem véletlenül nevezik ekko-
riban Itáliában a könyv szemének - occhio, occhiello - a címlapot.)682 

Wessely Anna felhívja a figyelmet a Zrínyi család sorsát is figyelemmel 
kísérő Vico Új tudomány című könyvének metszetével kapcsolatban, hogy 
„a képpel szembesíthető szöveg nyilván a mű egésze". 

A Syrena-kötet elején álló metszet és a dedikáció egymásra utaltságát 
még nem értelmezték. Catullus 4. carmenjében maga a hajó mondja el élet-
történetét, és befejezésként a barátság isteneinek, Castornak és Polluxnak 
ajánlja, „dedicálja" magát („se dedicat"). Vajon Zrínyi nem ezt a Catullus-
verset imitálja a metszet és a dedikáció egységével? Castor és Pollux miti-
kus példaképe lehet a magyar nemességnek. Ellenvetésként felhozható, 
hogy Catullus hajója már végleg megtért a kikötőbe, amikor felajánlja ma-
gát. Zrínyi eposzának 14. énekében azonban a költő is partot ér, és legjobb 
barátai várnak rá. Zrínyi az írást mint hajóutat értelmezi, erre Ovidiusnál 
talált mintát, aki kis könyvét mint hajót Tomiból Rómába küldte (Tristia -
Keservek). Ovidius attól fél, hogy könyve sorsa hasonló lesz Ikaroszéhoz, 
nem tudja ugyanis, Augustust milyen hangulatban találja. Zrínyi eposzában 
Ovidius Tristia első elégiájából idéz, amelyben nem véletlenül Ikarosz 
alakjával is találkozunk (IX. 2.). Ovidius ugyanis egyszerre nevezi könyvét 

681 KOVÁCS SÁNDOR Iván,/. m„ 146-147. 
682 WESSELY Anna, Gimbattista Vico és a képi ékesszólás. Szempontok az Új 

tudományt bevezető kép értelmezéséhez = Világosság, 1988, 45. 



hajónak és Ikarosz szárnyának. Az Ovidius-hatás felvetheti azt a gondola-
tot, hogy a Zrínyi-kötet elején álló metszet a Zrínyi-címert helyettesíti, an-
nak képi megfogalmazása.683 Ezt megerősítheti, hogy a horvát nyelvű ki-
adásnak (1660) már része a Zrínyi-címer egy disztichonnal együtt. Ovidius 
azt szeretné, ha „adnák isteneink: én lennék te, a könyv!" 1651-ben a met-
szeten a költő önmagát ábrázolja kormányosként, ezzel a könyvvel önma-
gát küldi el a magyar nemességhez. 

A Zrínyi-kötet dedikációja és a bánnak 1654. február 21-én II. Rákóczi 
György fejedelemnek szóló levele feltűnően hasonló fogalmazású („csöpp 
vér", „dedicalom" - „ajánlásom")684: „Dedicálom ezt a munkámat magyar 
nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan neki de-
dicálhassam.'''' - „csak kérem alázatossággal Nagyságodat, higgye el ke-
gyelmesen, ha valaha az én szolgálatom tehet valami bizonságot Nagyságod 
méltósága előtt, soha abban meg nem fogyatkozik, ha életem veszedelmé-
vel volna is, és ha csak egy csöpp vérem volna is, s az is szükséges Nagy-
ságod szolgálatjára, abbul sem leszek soha fösvény. Ha élek, Nagyságos 
Uram, bizony én ajánlásomat megbizonyítom cselekedettel és még na-
gyobbakkal, hogysem ajánlásim. Az Nagyságod fejedelmi ajánlásán penig 
én oly bizodalmasan akarok nyugodni, mint laurus fa alatt az, ki mennykő-
tül fél." 

A Syrena-kötet elején található prefáció Mars és Venus egységének 
költői képével záródik. Feltételezésünk szerint ez az allegorikus kép a lírai 
költeményekre alkalmazható. Az Idilliumok a reménytelen szerelmet fo-
galmazzák meg, amely érzés hasonlítható egy labirintusban egyedül utat 
kereső ember kétségbeeséséhez. Az eposzban Mars kerül a központba, a 
szigetvári hős, aki a meghajló kereszt előtt tudatos vértanúsággal vállalja 
az alvilággal való küzdelmet. A török táborban megjelenik Venus is: Cu-
milla és Delimán érzéki szerelemre lobban, szerelmük azonban nem erköl-
csös, mert Cumillának már van férje, Delimán pedig sértett dühében meg-

683 „Nos hát, kedves könyvem, gondos légy te, vigyázó, / néked elég legyen az, 
hogyha elolvas a nép. / Icarus is, bár gyönge a szárnya, magasba repült és / 
hullámsírjának bukva adott nevet ő. / Nem könnyű az azonban, hogy meg-
mondjam, evezz, vagy szárnyalj - meglátod, sorsod mit javasol." Publius 
OVIDIUS Naso, Keservek (Tristia), szerk., TERAVAGIMOV Péter, utószó: 
ADAMIK Tamás, Bp., 2002, 9. Magyar Könyvklub - Horatius is beszél saját 
könyvéről: Epistulae, I, 13; I, 20. 

684 Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 71. levél, 69. 



öli Rusztánt. Delimán akaratlanul Cumilla halálának okozója lesz, így 
bűnhődik erkölcstelen szerelméért. Cumillával szemben Borbála az égi, er-
kölcsös szerelem megtestesítője, aki még életét is kockáztatja férjéért, Deli 
Vidért. Cumilla egy „kutforrásnál" iszik Delimán bőrpoharából, akinek a 
„szomakjában" maradó sárkányméreg szerelme halálát okozza. A kút lehet 
az élet forrása, de az alvilággal való összeköttetést ugyancsak szimbolizál-
hatja. A kút és a sárkányvér együtt említése mitologikus megfogalmazása 
annak, hogy az alvilág elrabolja magának Cumillát. 

A kötet elején levő embléma ledér nőszemélyei valószínűleg összefüg-
gésbe hozhatók ezzel az epizóddal. Az erényes „vitéz hadnagy" nem gon-
dol a hadserege egységét megbontó szerelemre, nem néz a magukat kellető 
szirénekre. Ha a labirintusban tovább akarunk haladni, akkor az allegorikus 
magyarázat eléggé magától adódik, mert a bűnös szerelmet a költő a török 
táborban ábrázolja. Cumilla a szultán táborába Delimánt visszahívó Ferhat 
szavait „Sirena éneké"-nek nevezte (XII. 81.) A szirének szerelme a török-
kel való szövetségre gondolok allegóriája lehet. A hajó kapitánya, az Adriai 
tengernek Syrendja azonban elfordítja tekintetét a szirénektől, vagyis a tö-
rökökkel szövetséget tervezőktől. (A keresztény írók már az első évszáza-
dokban az Odüsszeusz hajóját eltéríteni akaró sziréneket a tévtanok allegó-
riájaként értelmezték.)685 Az eposzban a török követ rá akarja venni Zrínyit 
a vár átadására, végül még azt is felajánlja, hogy tartsa meg a várat, de a 
szultán fensége alatt, vagyis megfogalmazta a „szulejmáni ajánlatot". A 
metszet így még inkább az egész kötet allegóriája. 

Avagy kérjed tüle ez várat, Szigetet, 
Hogyha te ok nélkül oly igen szereted (VI. 23.) 

Sőt azt is kifejti, hogy mennyivel jobb a török barátsága a németénél. 
Mintha már Gyöngyösi „Vénuszát" hallanánk, aki Zrínyi Ilonának Thö-
kölyt és a „Hold" barátságát ajánlja a „sasé" helyett. 

Bizol-é németben, te okos horvát bán, 
Hogy hamar segítséget küld néked talán? 

685 HEIDL György, A keresztény és a szirének, Vigilia, 2003/11, 802-811. - Kéry 
János a Mártis Turcici ferocia utolsó bekezdésében óvja Hungáriát Circétől és 
Medeától, akik mitológiai megtestesítői a törökkel szövekező magyar 
főuraknak. 



Német, mely tégedet az föld alatt kíván 
Lenni, segitséget hoz kárával talán? (VI. 29.) 

A költő Szűz Máriához invokál, aki ebben a korszakban nemcsak a ka-
tolikus vallás kifejezője, hanem hangsúlyozottan Patrona Hungáriáé, Ma-
gyarország védasszonya volt. Erre jó példa a Pázmány által építtetett győri 
Szent Ignác-templom, amelynek mellékoltárán Szent István és Imre, vala-
mint a szent püspökök kezükben pajzsot tartanak, a pajzsokon Patrona 
Hungáriáé felirat van. Mária a gyermek Jézussal távol tartja a kép alján 
látható, feltörekvő törököket. 

Zrínyi Magyarország géniuszához invokál, s ez azt jelezheti, hogy az 
igazi, égi szerelem összefügg a haza szeretetével. Szent István az egész 
Magyarországot ajánlotta fel Szűz Máriának, így Mária a vallási és a terü-
leti egység szimbóluma lehet, míg Arianna a szétválásé. A két nőalak 
összeköti az epikát a lírával, a szerelmet a politikával. Magyarországot 
nemcsak a zsidó, hanem a görög néppel is párhuzamba hozták a XVI -
XVII. században, e két párhuzamnak jól megfelel Mária és Arianna szere-
pe. Bitskey István mutatta ki Pázmány prédikációiban a zsidó és a görög 
történelem tanulságainak felhasználását, és e beszédek Zrínyi eposzára va-
ló hatását.6"6 

A magyarok büntetésének az igazi oka, hogy bár Isten bevezette őket a 
„Tejjel-mézzel folyó szép Pannoniában" (I. 15.), mégis bűneikkel elfordul-
tak tőle. Mi a magyarok legnagyobb bűne? A széthúzás, amelyet Pázmány 
a beszédében a concordantia megbontásának nevez. Bitskey István tanul-
mányában párhuzamként Szulimán beszédét idézi, de a szultán szavaiból 
kivehető az is, hogy az ország mikortól kezdve „törött hajó": 

Miúlta elvévén életét Lajosnak, 
Sokan koronáért mast is vonyakodnak. (I. 56.) 

Az ország három részre szakadása és a hatalomért való viszály az igazi 
oka tehát Magyarország meggyengülésének és Isten haragjának. Zrínyi 
azonban nem a katolikus vagy a protestáns hitet, hanem a viszályt tartja a 
magyarok fő bűnének. 

686 BITS KEY István, Pázmány és Zrínyi = R. Várkonyi Agnes Emlékkönyv, szerk., 
TUSOR Péter, Bp., 1998, 329-330. 



De Isten ostora mast szállott reájok, 
Fösvénység, gyűlölség uralkodik rajtok, 
Nincs szeretet köztök, sem okos tanácsok, 
Kiért esőben van fényös koronájok. (I. 58.) 

Nemcsak a magyarok alapvető bűne ez, hanem az egész kereszténységé, 
ezért utal az eposz V. Károlyra, aki a legnagyobb ellenfele lehetne Szuli-
mánnak, de ő is „nagyon forgatja hit dolgát" (I. 63.), tehát a vallási kérdé-
sek, ellentétek foglalják le. A költő és politikus Zrínyi a vallási megosztott-
ság és gyűlölet ellen küzdött, hogy ez ne legyen akadálya a török elleni 
küzdelemnek. Az 1662. évi országgyűlésen is mindent megtett ezért, csaló-
dását azzal fejezte ki, hogy eltávozott Pozsonyból.687 

A szigetvári hős arra mutat példát, hogyan lehet az „esőben levő koro-
na" helyett megkapni Istentől „az ő koronáját" (XV. 41.), amely „fényes 
csillagokbul kötve lesz örökkén" (XV. 42.). A mártírokat gyakran ábrázol-
ták az élet koronájával, mégis figyelemre méltó, hogy Pázmány szintén ezt 
a képet használja a Kalauzban a legjelentősebb teológiai vitakérdéssel, a 
megigazulással kapcsolatban: „Isten az őtet-szeretők szenvedésinek igérte 
az élet coronáját."688 

A kereszt előtt elmondott imájában Zrínyinek a legalázatosabb felaján-
lása az egyéni érdemről való teljes lemondás: 

És ne csinálj törvént az én érdememből, 
Hanem véghetetlen irgalmas szüvedből. (II. 66.) 

Az emberi érdem ugyanis annyi, mint a fecske szájában levő víz a ten-
gerhez képest (II. 69.). Az érdem helyett az isteni kegyelmet hangsúlyozza 
a szigetvári hős, amely emlékeztet a protestánsok által hangoztatott sola 
gratia elvére. A török vezér és lantosa azt hiszi, hogy „kötve vagy, szeren-

687 „Fő szempontja azonban most is a török-kérdés: Hogyan fogunk a természet 
szerinti esküdt ellenség ellen harcolni - kérdezi - , ha az evangélikusokat is el-
lenségeinkké tesszük. O maga sem tudna a töröknek ellenállni evangélikus ka-
tonái nélkül, s ha az ő üldözésük tovább folyik, akkor előbb-utóbb még a főpa-
pok ládáit is ki fogja az ellenség üríteni." KLANICZAY, I. m., Bp., 1964,2 

717. 
688 PÁZMÁNY Péter, Isteni igazságra vezérlő kalauz = Válogatás műveiből, vá-

logatták: ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, Bp., 1983, 305. 



cse, az én lábomhoz" (III. 39.), míg Zrínyi csak Isten irgalmában bízik. Ezt 
látjuk a IV. énekben, amikor a győztes hős a „szentegyházban" hálát ad, 
mert a győzelmet „Istennek ő tulajdonitá" (IV. 29.). A halálra készülő ka-
pitány fiát Isten félelmére tanítja, aki „megneveli minden szerencsédet" (V. 
78.). Zrínyi szerencsefelfogása azonban nemcsak a protestáns tanoknak fe-
lel meg, hanem a katolikus nézeteknek is. Pázmány Kalauzában a megiga-
zulástanának kifejtésekor tudatosan Szent Ágostont idézi, akit mind Luther, 
mind a trentói zsinat elfogad: „Quum Deus coronat Merita nostra, nihil 
aliud coronat quam munera sua." Magyarul: „Amikor Isten érdemeinket 
megkoronázza, semmi mást nem koronáz meg, mint a saját ajándékait."689 

Zrínyi mindig Krisztustól várja a jó szerencsét. Sík Sándornak Zrínyi-
könyvében a Vitéz hadnagy szerencsefelfogásáról tett megállapításai az 
eposzra ugyancsak illenek: „...Zrínyi pontosan és szabatosan a katolikus-
skolasztikus gondolkodás elveit fejti ki, egy Pázmánynak is becsületére vá-
ló határozottsággal."690 Sík Sándor kiváló monográfiájában a jó szerencsét 
tehát a kegyelem irodalmi megfogalmazásának tartja. Ezt a korszellemből 
és Zrínyi írásaiból világosan levezethető olvasatot párhuzamba állíthatjuk 
Batthyány Ádám jelmondatával: Deo favente - Isten segítségével.691 Sík 
Sándor idézetéhez azonban hozzá kell tennünk, hogy nemcsak Pázmány, 
hanem Luther is elfogadhatta volna Zrínyinek a kegyelemről vallott néze-
teit (Sík Sándor „skolasztikus" jelzője ezért nem igazán szerencsés). 

A „Sors bona, nihil aliud" jelentése: „Kegyelem, semmi más". Az iste-
ni kegyelem lehet az a teológiai alap, amelynek meghatározásában egyet-
értve közelebb kerülhetnek a vallásfelekezetek, így a jelmondatnak olyan 
teológiai üzenete van, amely kihat az egész ország békéjére. Zrínyi mártír-
halála kibékítheti a vallási gyűlölségtől szétszakadt országot. így a költő 
emblémája és választott jelmondata az egész Syrena-kötet politikai üzene-
tét hordozza. Zrínyi gondolkodásmódját a családi múlt és az ország helyze-
te mellett az erazmista teológia és politika is alakíthatta.692 

689 PÁZMÁNY P., I. m. 308. Pázmány Szent Ágoston 105. levelét idézi, amelyet 
Sixtushoz írt. 

690 SÍK Sándor, Zrínyi Miklós, Franklin Társulat, é. n„ 119411, 90. 
691 BORIÁN Elréd, „Nagy mesterség, megismérni a jó szerencsét", Somogy, 

1989, 6. sz„ 44-47. 
692 A jelkép mai, bár lehet, hogy nem tudatos recepciójának is felfogható, hogy a 

győri Borsos Miklós Gyűjtemény egyik vitrinjében, külön polcon, a jeles 
művész Zrínyi- és Luther-plakettja egymás mellé van kitéve. 



Knapp Éva és Tüskés Gábor foglalkozott behatóan az emblémaelméle-
tekkel, és felsorolták a zágrábi Zrínyi-könyvtárban található ilyen témájú 
műveket.6'" Az emblémák elméletírói az allegorikus és a morális értelmet 
nélkülözhetetlennek tartják. A Syrena-kötetnek az első és leglényegesebb 
allegóriája az emblémája. Különösen fontosnak tartjuk a soproni Lackner 
Kristóf hatását, aki 1615-ben adta ki a Coronae Hungáriáé Emblematica 
Descriptio című művét, amelyet Batthyány Ferencné Poppel Évának aján-
lott, vagyis Zrínyi protestáns vallású nevelőanyjának.694 Lackner Galea 
Martisa (1625), a hadvezéreknek szóló emblémagyűjteménye pedig az 
egyetlen könyv, ami biztosan megvolt Zrínyi György könyvtárában.695 Le-
hetséges, hogy e kötet címe adta az ötletet a Syrena-kötet prefációját záró 
Petronius-sorok Marst és Venust idéző képéhez. A Zrínyi-könyvtár kutatá-
sa megerősíti, hogy a költő milyen lényeges szerepet szánt a kötetét nyitó 
emblémának. Ezt mutatja, hogy a hajó metaforája végigvonul az eposzon, 
a XI. énekben például ezt olvashatjuk: „Zrini penig hátul viszi nagy dárdá-
ját, / Mint vitorlás gállya az nehéz árbocfát". (XI. 92.) Az ókori görögöknél 
és rómaiaknál, de a barokk korban is a hajó az állam legtöbbször emlege-
tett allegóriája, a költészetben talán a legismertebb Horatius allegorikus 
verse: az Ad navem vei ad rem publicam (Oddk, I. 14.). A Zrínyi-kötet 
emblémáján levő hajó szintén az államot jelképezi, ezért lehet oly gyakori 
metafora az eposzban. Thészeusz elhajózása szintén felidézheti a veszedel-
mes vizekre futó államot, vagyis a lengyel koronáért induló erdélyi fejedel-
met. 

Az Adriai tengernek Syrendja az eposz utolsó énekében többször utal a 
„zsidó poétára", Dávid királyra, aki a legkiválóbb hadvezére és királya volt 
a választott népnek, s egyben jelképe a kettévált Júda és Izrael egységének. 
A nagy uralkodókat szokták allegorikusán Dávid királynak nevezni, Milo-
tai Nyilas István (1571-1623) tiszántúli református püspök, majd Bethlen 
udvari prédikátora az ország egyesítésével próbálkozó Bethlen Gábor feje-

693 K N A P P Éva - TÜSKÉS Gábor, Emblémaelméletek Magyarországon a 
XVI-XVIII. században = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, 
szerk., JANKOVITS László és KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, 1996, 187. 

694 Kovács József ezt „emblematikus-hieroglifikus királytükör"-nek nevezte, s le-
hetségesnek tartjuk, hogy a szentkorona erényallegóriái hatottak az eposz Zrí-
nyi-képére. KOVÁCS JÓZSEF László, Emblématika, hieroglifika, manieriz-
mus, Soproni Szemle, XXV. évf., 1971, 3-17., 97-108. 

695 A Bibliotheca Zriniana története és állománya, szerk, Klaniczay Tibor, Bp., 
1991, 23. Zrínyi-Könyvtár IV. 



delmet emlegette Dávidként.696 A biblikus mitizáció után lehetséges, hogy 
tudatosan következik az antik mítosz politikai allegóriaként is értelmezhető 
költeménye: az Arianna sírása. 

Thészeusz a napisten egyik megtestesítője, aki megöli az alvilágban a 
bikaszörnyet, Minotaurust, Ariadné féltestvérét. Athén megszabadul, de 
nem áll helyre a rend, a békesség, mert Ariadnét elhagyja Thészeusz. Van 
olyan mítoszvariáció, mely szerint Thészeusz isteni intésre hagyja el Ari-
adnét, de értelmezik Arianné büntetésének, aki mégiscsak a féltestvérét 
árulta el és ölette meg. A fény és a sötétség küzdelmére találunk példát az 
eposz nyolcadik énekének elején. A hajnalallegóriára gondolunk, amely-
ben a nap Szigetvár fölé érkezve észreveszi Pythont, a sárkányt. A nap itt 
Krisztus-szimbólum, de még inkább a hős Zrínyi allegorikus, kozmikus 
megfogalmazása (VIII. 10.), Pythonnak meg Szulimán a földi képmása 
(VIII. 11.). Az Afiumbm világosan ki van mondva: „Ez a rettenetes sár-
kány, a török", aki „az ölében viseli a magyar koronát". A XV. ének végén 
Zrínyi megöli Szulimánt, aki előtt „rettegett az nagy Károly császár" (VIII. 
15.), így mitikusán is érthető, hogy miért az eposz után következik az Ari-
anna sírása. 

A költemény fontosságát kiemeli, hogy a horvát fordításában egy met-
szet illusztrálja, amelynek központjában a Thészeusz hajójára nyilazó 
Amor áll, aki a nyilakat a napfényben úszó anyjától, Venustól kapja. A 
nyilak inkább útjelzők: a felkelő nap felé haladó hajóra mutatnak. Az alle-
gória értelmezését tovább bővíthetjük: a kozmikus egység két elemeként 
foghatjuk fel őket: a napot Thészeusz, a holdat az alvilági rokonságú 
Arianna képviseli. 

A következő költemények továbbvisznek a labirintusban. A vadászat és 
az Echo motívuma megjelenik Ovidius Metamorphosesében (III. 3 5 9 -
399.), de a Heroidesből az Ariadne Thészeusznak című levél néhány sora 
szintén felidézi az echós jelenetet (X, 21-33.).697 Ez ugyancsak megerősít-
heti, hogy az Arianna sírása, a Fantasia poetica és A vadász és Echo egy-

696 HARGITTAY Emil, A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben = 
„Mint sok fát gyümölccsel...", Tanulmányok KOVÁCS SÁNDOR Iván tiszte-
letére, Bp., 1997,73-74. 

697 OVIDIUS, Hősnők levelei, Heroides, fordította, az utószót és a jegyzeteket ír-
ta: MURAKÖZY Gyula, Bp., 1985, 55-56. 



séget alkotó költemények. Titirus és Viola szerelmi szakítása és kibékülése 
egyrészt az antik és olasz felelgetős versek utánzása, másrészt azonban a 
szerelmesek kiengesztelődése jelképezheti Magyarország és Erdély meg-
békülésének lehetőségét is. A Vadász és Echo a szerelmi vágyon kívül 
szintén kifejezheti Venus és Mars egységét, mert a vadászat e korban a há-
ború közkedvelt toposza volt. 

Az Orpheusz mítoszáról szóló költeménynek a korabeli számos irodal-
mi és zenei feldolgozásokon kívül ihletője lehetett egy ókori műalkotás, 
mégpedig a Szlavóniában található és Csáktornyától nem messze levő Ptuj 
városának főterén álló római kori szobor. Az alvilág és a jelen politikai 
helyzet kapcsolatára sokak által ismert példa az Aeneis VI. éneke és Dante 
Divina Commediája. Claudianus Proserpina elrablásáról szóló eposzának 
allegorikus értelmezése pedig az alvilág erőit a Római Birodalmat ostrom-
ló barbár népekkel azonosította.698 A Thészeusz mítoszkörhöz is hozzátar-
tozik Proserpina, azaz Perszephoné elrablási kísérlete, mert Peirithoosz, a la-
pithák királya Thészeusz segítségét kérte, hogy az alvilágból elrabolják Ce-
res lányát, de nem jártak szerencsével. Az Aeneis VI. éneke azzal kez-
dődik, hogy Aeneas Cumaeban megtekinti Daedalus templomát, amelyen 
megszemléli a labirintus mítoszát, Ariadné és Thészeusz történetét, majd 
Sibyllától érdeklődik, hogyan lehet az alvilágba lejutni. A labirintus és az al-
világjárás mítosza együtt jelenik meg Vergiliusnál és Zrínyinél, csak ő 
Orpheusz alvilágjárását idézi fel. A Zrínyi-eposzban az oszmán sereget tá-
mogatja az alvilág, így az 0>/eí«-költeményben elképzelhető az alvilág és 
a török megfeleltetése. Az alvilágból, vagyis az Oszmán Birodalomból kell 
felhozni Euridicét, hogy újra együtt lehessen a két szerelmes, és jelképesen 
újra egyesülhessen a Királyi Magyarország és Erdély. Az alvilági szere-
lemre lehet újra jó példa Plútó Euridicé utáni vágya, amely miatt Orpheusz-
nak le kell szállnia az alvilágba. Ez a mítosz jelképezheti azt a tényt, hogy 
Szulimán és utódai a maguk szövetségesének akarták megnyerni az orszá-
got. A Syrena-kötet epigrammái a törökverő hősöket és Atilla nagyságát 
magasztalják, mert ilyen vitézekre van szükség, hogy az alvilágból fel le-
hessen hozni Euridicét. 

A Feszületre című költemény a keresztény hit központját, legnagyobb 
metamorfózisát, a kereszten istenségét „főttig" letevő Jézust verseli meg. E 

698 Thierry DUC, Le De raptu Proserpinae de Claudien, HAJDÚ Péter recenziója, 
Antik Tanulmányok, 1997, XLI. évf., 1-2. köt., 209-211. - Zrínyinek volt 
Claudianus-kötete a könyvtárában. 



költemény azt sugallhatja, hogy az istenember gyöngeségéből fakadó ke-
gyelem szabadíthat meg bűneinktől, ezt vallotta az eposzban a „jó Zrínyi 
bán", aki letérdelt a feszület előtt. Jézust a költő a „vitézek Istenének" ne-
vezi, aki látta, hogy „poklokba merültünk volt", amelyből csak az menthet 
meg, ha elismerjük, hogy „mi érdemünk, mint küvön hangya-nyom", s 
megvalljuk a szigetvári hőssel és utódjával együtt: 

Uram, nem mi értünk, sem mi érdemünkért, 
Hanem kegyelmezz meg magad irgalmáért, 
Ne legyen heában, hogy fiad ontott vért 
Körösztfán miértünk, az mi váltságunkért. 

A Feszületre című költemény tehát költői megfogalmazása a Sors bo-
na, nihil aliud jelmondatnak, amelynek szalagja körülöleli a hajó árbocát. 
Borzsák István az emblémáról szóló tanulmányában már felhívta a figyel-
met, hogy az ókeresztény és a középkori szerzők Odüsszeusz hajójának az 
árbocát Krisztus keresztjére vonatkoztatták, a hajót pedig az egyház hajójá-
nak értelmezték.699 „Közismert tény, hogy a hajó-metafora a homéroszi 
eposzok óta a zsidó apokaliptikán át a Bibliáig elterjedt irodalmi toposz, 
amelyet az emberi lét és sors különféle helyzeteire alkalmaztak."700 A ke-
resztény tradícióban arra is elég sok példa van, hogy a szirének énekét a 
pogány filozófiai tanítással, gondolkodásmóddal azonosították.701 A sziré-

699 BORZSÁK István, Adria tengernek Syrenaia, It., 1959, 480-488. = Dragma 
III., Válogatott tanulmányok, Telosz Kiadó, 1997, 362-374. 

700 BITSKEY István, Ekkleziológia és retorika Pázmány Péter műveiben, Studia 
Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLV, 1, 2000, 129. -
„A keresztény egyházra történő vonatkoztatása a II. század vége óta terjedt el, 
Vanyó László szerint Tertullianustól {De baptismo, 12,7) ismert az első olyan 
szöveg, amelyben a hajó (avagy bárka) ekkleziális szimbólumként jelent meg. 
Hyppolitus mártír és ellenpápa a 3. században már teljes részletességgel fejtet-
te ki a képet. Eszerint a tenger a világ, a hajó az egyház, Krisztus a kormányos, 
az árboc a kereszt, a két evező a két testamentum, az édesvíztartály a kereszt-
ség, a fehér vitorla a Szentlélek, a vasmacska Krisztus törvénye, az evezősök 
az őrzőangyalok és így tovább, mindez több változatban élt tovább a patriszti-
ka irodalmában és a katakombák falaira rajzolt képeken egyaránt." - Bitskey 
fő forrásai: Hugo RAHNER, Symbole der Kirche, Salzburg, 1964, illetve VA-
NYÓ László, Az ókeresztény művészet szimbólumai, Bp., 1997. 

701 HEIDL György, I. m., Vigilia, 2003/11. 803. 



nek jelentése görögül: „elvonok", ők akarták elvonni Zrínyit a keresztény 
világtól. 

Nem lehet véletlen Arianna, valamint a kisbetűvel írt viola és Biblis 
együtt említése a planctus elején. Biblist már említi a költő a második Idil-
liumban és az 0//<?«.y-költeményben is. Biblis Miletus lánya volt, aki fiú-
testvérébe szeretett, és szégyenében forrássá változott. Ha Arianna Magyaror-
szágot jelenti, akkor érthető Biblis metaforája, ez szintén antik mítoszba 
rejtett utalás lehet a „testvérre", Erdélyre. Isten kegyelmének legnagyobb 
jele lenne, ha a két testvér újra egymásra találna. Arianna sírása és Krisztus 
siratása így szoros egységet alkot, amelyet a műfaji azonosság is kifejez. 

A kéziratos kódexet még a Feszületre zárta, a megjelent kötetet már az 
antik ihletésű Peroratio, a költői tett dicsőítése, a szerénységet követelő 
bevezetés ellenpontozása egészíti ki, hogy a kegyelem központba állítása 
véletlenül se azt sugallja: csak tétlenül várnunk kell az isteni irgalomra. A 
lázadó titán metaforájával fejeződik be a Syrena-kötet, de igazában Zrínyi 
költészete lázadás a fennálló diszharmónia ellen, vágy Mars és Venus gyer-
meke: a Harmónia után. Az eposzban a török követ fenyegetésnek szánta, 
hogy ha Zrínyi nem adja fel a várat, akkor „Szigetvár hamujában te-
metődik el" (VI. 25.). A költő-hadvezér - dédapjához hasonlóan - a „ha-
zám hamvival" való eltemetést is vállalni kívánja, csakhogy az „Ottoman 
hod" által felállított labirintusból kiszabaduljon az egész ország. 

Arianna is Enceladus mítoszával fejezte be siralmát: „bánatimmal elbu-
ritnak tégedet" - fenyegeti meg Isten haragjával a hűséget megszegő, eltá-
vozó Thészeuszt, örök figyelmeztetésül az olvasónak. Kemény János 
1651-ben, az eposz kiadási évében kelt levelében II. Rákóczi György feje-
delem számára Isten segítségét kéri, hogy szent fiáért szabadítsa ki a Labi-
rintusból: „Az Ur I[ste]n sz[ent] fiaertt vezerellye Ngd[a]t ez nagy Laby-
rintusba(n) minden jora. "im A keresztény hit és a mítosz összefonódik a 
török, a lengyel és a német hatalmi erőviszonyokat tárgyaló levélben. 

Zrínyi Arianna-költeményére is vonatkoztathatók R. Várkonyi Ágnes 
összefoglaló jellegű gondolatai: „A megszemélyesített Magyarország 

702 II. Rákóczi György levelezéséből 1646-1660, sajtó alá rendezte IZSÉPY Edit, 
szerk: KULCSÁR Péter, Egyetemi Könyvtár, Bp., 1992, 34. II. Rákóczi 
György fejedelem Lengyelországra alkalmazta a labirintus metaforáját, SZI-
LÁGYI Sándor szerint a „kétségtelenül Zrínyihez írt levelében": „igazán nagy 
labirintusban van Lengyelország". Vö. Erdély és az északkeleti háború, I. köt., 
kiad., SZILÁGYI Sándor, Bp., 1890. 478. 



ugyancsak egyetemes képi rendszerben szólal meg: gyermekét sirató anya, 
gyászba öltözött nő, ruháját megszaggató, haját tépő, megcsonkított asszony 
Európa-szerte jól ismert alak versekben és festményeken."701 A Syrena-kö-
tetben azonban a szerelmi panasz vagy Arianna könnyei kifejezhetik Ma-
gyarország három részre osztottságának sajátos siralmát, és az ebből a 
helyzetből való szabadulás vágyát. Az e korszakra jellemző sok sírás véle-
ményünk szerint a vágy és a valóság között feszülő távolságot fejezheti ki, 
mind az egyén, mind az országok sorsára gondolva. 

Kovács Sándor Iván egyik tanulmányában felsorolja a korabeli antro-
pomorfizáció példáiként a költő által kedvelt manierista művészeket, illet-
ve a könyvtárában meglévő térképeket, és hivatkozik Zrínyinek 1658-ban 
fogalmazott, zaklatott levelére: „Talán nem panaszkodnánk most a szeren-
csétlen Magyarországgal együtt, hogy elveszett az ország karja, Pannónia 
jobbja, sőt a keresztény országok pajzsa: Erdély!? [...] azért maradt még 
kutya, hogy fölnyalja Erdély és Magyarország vérét."7lM A már említett 
Nel-féle fametszeten szintén levágták már Hungaria karjait, kutyák lakmá-
roznak rajtuk. A költő 1651-ben még reménykedett II. Rákóczi Györgyben 
és Erdély reményt keltő virágzásában, de az 1657-es lengyel hadjárat, 
amely a lengyel trón megszerzése révén a töröktől és közvetve a másik 
nagyhatalomtól, a Habsburg Birodalomtól való függőség csökkentését je-
lenthette volna, csúfos kudarchoz és Erdély romlásához vezetett. Ezért 
annyira elkeseredett hangú Zrínyi levele, s talán nem véletlen az összefüg-
gés, hogy az emberi test költői képét alkalmazza politikai csalódásának ki-
fejezésére. 

Comenius, a Közép-Európa önállóságáért küzdő nagy politikus és pe-
dagógus szintén írt egy könyvet a világban és az emberi szívben található 
labirintusról.705 Hocke szerint a manierista szemléletnek igazi szimbóluma 

703 R. VÁRKONYI Ágnes, Miért sírt Kemény János?, Liget, X. évf., 1997, 6. sz„ 
12. 

704 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A Zrínyi-költészet karakterjegyei = Irodalomtanítás 
II., szerk., SIPOS Lajos, Pauz Kiadó és az Universitas Alapítvány, 1994, 75. 
Az idézett levélrészletet Zrínyi Rucsics Jánosnak írta, latinból fordítás = Zrínyi 
Miklós válogatott levelei, id. kiad., ford., RÁTH Károly, Bp., 1997, 111. levél, 
107. A mondat végi írásjelet megváltoztattam, hogy a zaklatott hangvételt ér-
zékeltessem. 

705 COMENIUS, Labyrint svéta a ráj srácé, Lissa, 1631; Amsterdam, 1663. -
Joannes Amos COMENIUS, A világ útvesztője és a szív paradicsoma, ford., 
DOBOSSY László (I-XXXVI1. fejezet) és MAYER Judit (XXXVIII -
LIV.fejezet), Bibliaiskolák Közössége, Bp., 1977. és 1990. 



a labirintus.706 Hermann Kern összegző nagy művéből világosan látszik, 
hogy festményeken, rézmetszeteken, emblémákon a XVI-XVII. században 
milyen gyakori, általános szimbólumról van szó.707 

A Syrena-kötet labirintusként való felfogása közelebb hozza Zrínyit, a 
költőt és a politikust, és felveti azt a gondolatot, hogy a Syrena-kötet nem-
csak a barokk, hanem a manierista esztétika hatását is tükrözi. 

4.1.4. A Zrínyi-címer: a labirintus mítoszának képi megjelenítése 

Az 1587-ben, Wittenbergben kiadott Zrínyi-albumban, amelyet Szigetvári-
albumnak is neveznek, több címer ábrázolásával találkozhatunk. Galavics 
Géza már fotómásolatban közölte a Zrínyi-albumból a dédapa legfonto-
sabb metszeteit és az alatta levő verseket. A Zrínyi-címer egyik ábrázolását 
is láthatjuk, amelyben a két pajzs fel van cserélve a horvát nyelvű Syrena-
kötet Piccini-féle metszetéhez képest. A címerpajzsok tetején pedig egy si-
sak, azon egy ellenséget elűző szárnyas griff látható. A griff a sas és az 
oroszlán keveréke, a leghatalmasabb égi és földi állat egysége. „Középkori 
templomkapukon griffek láthatók a mennyország őreiként, amint a gonoszt 
jelképező szörnyeken győzedelmeskednek."708 A vár és a szárnyak alatt a 
bűnöket szimbolizáló krokodil van, a címert pedig egy tizenkét soros epig-
ramma magyarázza. Petrus Albinus latin versében hangsúlyozza, hogy 
csak ő („tantum ego") értelmezi így a címert: a várat az erény ábrázolásá-
nak véli, a két csillag pedig vigyáz rá, hogy szilárdan álljon. Felteszi a kér-
dést: miért van a két szárny? Nem tud rá válaszolni, inkább azt állítja: a 
harmadik a „sors bona", amely a két szárnyhoz gyakran társul. A harmadi-
kat a griff szárnyának vélheti, amely szerinte azt jelképezi: nagy jellemek 
irányítják a világot.709 A torony valóban az erényt szimbolizálhatja, mert 
már az ókorban a keresztény írók Lukács evangéliumának egyik részletét 
értelmezve (Lk 14,28) az erény lelki tornyáról beszéltek, amely ellenáll a 

706 ANGYAL Endre, Európai manierizmus és magyar irodalom, ItK, LX1II. évf., 
1959, 96. (Gustav René HOCKE, Die Welt als Labyrint, Manier und Manie in 
der europäischen Kunst című kötet recenziója.) Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a középkor is szerette ezt a jelképet: például a luccai és a chartres-i ka-
tedrális padlózatán tizenkét méteres labirintus található. 

707 Hermann KERN, Labyrinthe, Erscheinungsformen und Deutungen 5000 Jahre 
Gegenwart eines Urbilds, Prestel-Verlag, München, 1982. 

708 HOPPÁL M. - JANKOVICS M. - NAGY A. - SZEMADÁM Gy„ Jelképtár, 
1997, 76. 



bűnöknek , és akkor lelkünk az ég felé szárnyal.710 A bűnöktől megtisztult 
lélek tehát az egekig emelkedik , ezt is je lképezhet te a nap és a csi l lag a cí-
merben. A sasszárnyak pedig a j ó hír, a r e p ü l ő / a m a sz imbólumai lehettek, 
amely az egekig emeli a családot. 

Az exjezsui ta Wagner Károly családtörténetéhez mellékel c ímerábrázo-
lásokat is, bevezetőjében Praynak köszöni meg, hogy sokat átvehetet t tőle. 
A Zr íny iekrő l két ábrázolás t lá thatunk: az egyik az 1533-ból s z á r m a z ó 
kétrészes pecsét: a bal oldalon egy sisakon ülő griff , 'Zrin g ró f j a , Zrínyi 
Mik lós ' ér te lmű felirattal, a másik részen pedig Dávid király lanttal, és a 
71. zsoltárból való idézet, amely magyarul így hangzik: „Benned bíztam, 
Uram, ne szégyenüljek meg sohase." Ha a griff az égi és földi e rő egységét 
szimbolizál ja , akkor Dávid zsoltára részben ezt illusztrálja, s egyben jelzi a 
család királyi eredetének tudatát, és még jobban érthetővé teszi, hogy az 
eposz végén a hárfás Dávidra hívja fel a f igyelmet a költő. W a g n e r a Zrí-
nyi-c ímer rajzát is közli, a kétpajzsos c ímer alatt nincs diszt ichon, csak az 
évszám: 1620.7" 

709 GALAVICS Géza, I. m., 22-23. Kazinczy ezt a címerváltozatot adta ki a He-
beben 1825-ben, valószínűleg a Zrínyi-albumból. Nagy Iván nem tartotta hite-
lesnek, ő csak a „két kiterjesztett sasszárnyról" és a vörös vártoronyról tud, de 
nem magyarázza. NAGY Iván, Magyarország családai címerekkel, XI-XII, 
Pest, 1865, 442. - A Zrínyi-albumról. KLANICZAY, I. m., Bp., 1964, 133-
136. 

710 „Tehát az evangéliumi példabeszéd tanítása szerint (Lk 14,28) először számot 
kell vetnünk magunkkal, és össze kell hordanunk, ami szükséges e magasztos 
lelki torony felépítéséhez. De még ez az előkészület sem használ semmit, és 
nem építhetjük fel rá a tökéletesség magas tornyát, ha előbb meg nem tisztu-
lunk minden bűntől, és ki nem hordjuk a lelkünkből a szenvedélyek roskadozó 
romjait és holt törmelékeit. Mint mondani szokás: szívünk eleven, szilárd föld-
jében, sőt egyenesen amaz evangéliumi sziklán (Lk 6,48) kell megvetnünk a 
lelki egyszerűség és alázatosság szilárd alapját, hogy a lelki erények neki-
gyiirkőzésével felépíthessük reá ezt a tornyot, rendíthetetlenül megszilárdíthas-
suk rajta, és szilárdságában bízva egészen az ég magasáig emelhessük." Johan-
nes CASSIANUS, Az egyiptomi szerzetesek tanítása, I, ford., SIMON Árkád, 
kiad., SOMORJAI Ádám, Pannonhalma —Tihany, 1998, 244. - Cassianus ol-
vasását Szent Benedek ajánlja, ezért a középkorban is nagyon ismert volt. -
Szűz Máriát is nevezik a litániákban „toronynak"; Szent Borbála pedig az 
ábrázolásokon sokszor egy tornyot tart kezében erényeinek jelképeként. -
XXIII. János pápa címerében is egy torony látható. 

711 WAGNER, Collectanea Genealogico-Historica Illustrium Hungáriáé Familia-
rum, Pozsony, Pest, Lipcse, 1802, 164. (kihajtható melléklet) 



A könyveket gyakran díszítették a főhős vagy a mecénás címerével.712  

Forstall kéziratából Széchy magyar fordításban közölt egy disztichont, 
amely a címerben levő szárnyakat a hír szárnyainak tartja, az ágostonos ba-
rát szerint ez fejezte ki a családi hagyományt.711 Lehetséges, hogy Kéry Já-
nos gyászbeszédében Zrínyi Miklós eltérő értelmezése miatt nem beszélt a 
címerről, pedig ez eléggé elterjedt toposza volt a halotti oratióknak. 

Mi volt a jelentése Zrínyi Miklós számára a családi címernek? Az 
1660-ban, Velencében megjelent horvát nyelvű Syrertö-kötetben fellelhető 
a Zrínyi-címer, alatta egy disztichon. A Piccini-féle metszet már Széchy 
Károly monográfiájának első kötetében, valamint Kovács Sándor Iván A lí-
rikus Zrínyi című monográfiájában és másutt is megjelent. Eddig azonban 
senki sem fordított figyelmet a horvát nyelvű Syrena-kötet latin diszti-
chonára, pedig átértelmezi a címert. A vers szerint a jobb oldali pajzs a Dae-
dalus által készített szárnyakat ábrázolja, a torony pedig a 'krétai labirin-
tust' ábrázoló vár: 

Daedaleas quisquis pennas, et suspicis arcem, 
Fingere, subscribas, haec voluere Dii.liA 

Várat, a Daedalusét mind aki látod s pajzson a szárnyat, 
Valljad: istenek ezt festeni így akarák. 

Prózában így tudnám visszaadni a disztichont: „Bárki vagy, aki ezeket 
a daedalusi szárnyakat és a várat szemléled, ismerd el, hogy az istenek 
akarták ezeket ábrázolni." Vagy személyesebben: ' ismerd el: az istenek 

712 A Zrínyi-album ábrázolásaira Orlovszky Géza hívta fel a figyelmemet. 
713 „Hír jelvénye meg a szárny, mellyet címereképen / Méltóan hordoz hát a kirá-

Iyi-ivadék." FORSTALL, Stemmatographia, Ms 65. Vő. SZÉCHY Károly, 
Gróf Zrínyi Miklós, 1620-1664,1, Bp., 1896, 10. Magyar Történeti Életrajzok 

714 Kovács Sándor Iván biztatására Weörös Sándor disztichonban már lefordította. 
„Bárki, ha felnézel, daedalusi szárnyra s e várra, / majd azt írod alá: Isteni tá-
mogatás!" (A Zrínyi-család címerére) Weöres másik két epigrammát is lefor-
dított: Zrínyi Péter horvát „Syrena"-fordításának latin epigrammát, Új írás, 
1983, 10. szám, 64. - A „subscribo" és a „fingere" jelentésének értelmezését 
Szenei Molnár Albert és Pápai Páriz Ferenc szótárai segítik. 



akarták, hogy ezeket ábrázoljam.' A subscribo egyik névszói képzővel el-
látott alakjával az eposz utolsó strófájában találkozhatunk („Illy subscribá-
lással néked adta magát"). Az igei és névszói alak kettőségére a dedico 
„áldoz" és a „dedikáció" jelentésben ismert szójáték Zrínyinél, ennek párja 
lehet a subscribo kettős szófajú és értelmű használata. 

Lehetségesnek tartjuk, hogy a horvát nyelvű kötetben levő, a címer 
alatt található latin nyelvű epigrammát Zrínyi Miklós írta. Ismerünk egy 
biztosan tőle származó latin epigrammát, amelyet dédapja metszete mellé 
írt a margóra, amikor eposzán dolgozott.715 A horvát nyelvű kiadás értelme-
zése az 1651-ben megjelent magyar nyelvű kötetnek: a címer világosan ki-
fejezi, hogy a labirintus Zrínyi legjelentősebb allegóriája, amely a költésze-
tét is meghatározza. Valószínűsíthető, hogy ezt a jelentést Zrínyi Miklós 
választotta, így még inkább elfogadható a feltevés, hogy az epigrammát, 
amelyet a korábbi latin disztichon „párjának" is felfoghatunk, szintén ő ír-
ta. 

Egy illusztrált velencei röplapon, amely Zrínyi Péternek az otocsáci 
győzelmét örökíti meg, a Piccini-féle metszethez nagyon hasonló ábrázolá-
sú Zrínyi-címer található, és a metszet mellett levő, Giovanni Giorgio Hertz 
által írt olasz szonettnek szintén a legátfogóbb metaforája a Daedalus által 
készített szárnyak képe.716 Ebből világos, hogy mindkét testvér így értel-
mezte a címert, és terjesztette is ezt a jelentését. 

Az eposz kilencedik énekének harmadik versszakára gyakran utalnak, 
mint a múlt és a jelen, a költészet és háború egységére: „Engemet penig, 
midőn irom ezeket / Mars haragos dobja s trombita felzörget." Az első két 
strófája azonban legalább ilyen érdekes, mert mintha a Zrínyi-címer eposz-
beli megjelenítése lenne: 

715 'Una est et verax summae virtutis imago: / Vivere cum possis, non timuisse 
mori.' Weöres Sándor fordításában: 'Egyetlen, de igaz, hív képe a vérbeli 
hősnek: / Élj, amig élhetsz, ám halni se félj sohasem.' Vö: KOVÁCS SÁN-
DOR Iván, A lírikus Zrínyi, id. kiad., 27. 

716 PETÁK Eleonóra, Illusztrált velencei röplap Zrínyi Péter 1663. október 13-i 
csatájáról = Hadtörténelmi Közlemények, 1985, XXXII. évf. 3. szám, 
682-689. Az olasz szonettet a Zrínyi-címerrel együtt ugyanebben a kötetben 
Sztano László tanulmányánál találhatjuk. Uo. 679. - Peták Eleonóra tanulmá-
nyának kivonata = Zrínyi-dolgozatok II., id. kiad., 77-78. 



Hova ragadtattam én könnyű pennámtul? 
Holott tanulhatnék Dedalus fiátul: 
Kis készülettel indultam tengeren túl, 
Kis elme ez, ki ir nagy Atyám dolgárul. 

Kiván nyugodalmat vers és história, 
Nem haragos Márssal lakik Musák fia; 
Hangas dob, trombita Apollót nem hija 
Verscsinálásokrul harcra s viadalra. 

A negyedik versszakban azonban felhagy a költő a kötelező szerény-
séggel, és írói „talentumát" őse szolgálatába állítja. Ikaroszként követi „Dae-
dalusát": 

Nem röjtöm Istentül vett talentumomat: 
Kézzel is, ha lehet, követem Atyámat. 

Zrínyi prózájában ugyancsak felfedezhetjük a labirintus metaforát: „töp-
rengjenek el azon a labirintuson". Lipót császárhoz 1664 februárjában írt, 
olasz nyelvű levelében találjuk ezt a kérését, amelyben őszintén felvázolta 
Franciaország, a német fejedelemségek és a császárság viszonyát. Megál-
modta a keresztény hatalmak összefogását, és a Balkánon, illetve a tenge-
ren való hadműveletet az Oszmán Birodalom ellen.717 Kereste a kiutat a la-
birintusból. Arianna joggal panaszolta fel Thészeusznak: 

Ki fogja mondani, hogy labirintusbul, 
Az magad eszével kijüttél, halálbul? 
Sok száz mind okosabb, mind vitézebb abbul 
Ki nem tudott jünni csalárdos fogságbul. 

IMI. Lipótnak, - Gróf Zrínyi Miklósnak igaz tanácsa a szent császári felség és a 
szultán között támadt jelenlegi háború súlyos kérdéseiben = Zrínyi Miklós vá-
logatott levelei, id. kiad., 208. 



4.1.5. Esterházy Pál, Gyöngyösi István, Bethlen Miklós, 
Mikes Kelemen Arianna-imitációi 

Zrínyit elsőként valószínűleg Esterházy Pál imitálta 1656-ban, aki az Ari-
anna históriája, majd 1670-ben, a versei korrigálásakor Ariana sírása és 
keserves halála címet adta a műnek. Esterházy költeményében a hab „elbu-
ritá" Ariannát, mert a szikláról leugorva öngyilkos lett. (Gyöngyösi Déda-
ins temploma is ezt a variációt tartalmazza.) Zrínyinél Arianna bánatában 
azt kívánta, hogy sírásának áradata Thészeuszt 'buritsa' el. Esterházy az 
utolsó strófában nyiltan önmagára utal, akivel a Cupido gyakran „mulat".718 

1681-ben Gyöngyösi István a nádorrá választott Esterházy dicséretére 
megírta a Kesergő Nimfa című, de kinyomtatásakor, 1695-ben Palinódia, 
Prosopopoeia Hungáriáé („Ujraéneklés, Magyarország megszemélyesíté-
se") címmel ellátott költeményét. Nimfa és Hermész képében siratta Ma-
gyarországot, amelyet a Sas körme és Hold szarva bántalmaz. Gyöngyösi 
gyakran használja a Zrínyire utaló 'Mars - társ - ars' rímet, amelyet az Áfi-
umhoz csatolt függelékversből ismerhet.719 Ezt fedezhetjük fel a költemény 
bevezetésében megjelenő, Magyarországot jelképező nimfa siralmában is, 
amelyben a régi dicsőséget idézi fel. A rímek és a mitikus alakok a régi di-
csőséget megelevenítő Zrínyi Miklóst juttatják eszünkbe, akinek ősei a ma-
cedón vidékhez közel éltek, és ezért is erős Nagy Sándor-tisztelet érződik 
ki eposzából, prózai műveiből: 

Híres gyakorlása mindenféle Ársnak, 
Gyakor köszörűje az fegyveres Mársnak, 
Mind feje s mind keze sisakos Paliásnak, 
Sokat lelt volna itt Nagy Sándor is társnak. (20.vsz.)720 

718 RMKT, XVII. század, 12. kötet, szerk. STOLL Béla, Bp., 1987, 580-584. 
719 KOVÁCS SÁNDOR Iván, Gyöngyösi István Kemény-eposzának Zrínyi-imitá-

ciói = K. S. I., „Eleink tiindöklősége" , Tanulmányok, esszék, Bp., 1996, 20 -
25. 

720 GYÖNGYÖSI István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága, - Palinódia 
(Kesergő Nimfa), a szöveget gondozta, a jegyzeteket írta JANKOVICS József, 
NYERGES Judit, az utószót írta JANKOVICS József, Bp., 2000, 79. Régi 
Magyar Könyvtár, Források, 11. 



Gyöngyösi nemcsak Wesselényinek, Esterházynak, hanem Zrínyi Ilo-
nának is kedves embere volt. 1683-ban a Thököly által összehívott kassai 
országgyűlésen Gömör megyét képviselte. A Kesergő Nimfa második ki-
adása előtt - a Bécs ellen induló rendkívüli erejű török támadás tudatában 
- Gyöngyösi valószínűleg azt remélte, hogy a Hold egyesíti a Királyi Ma-
gyarországot és az Erdélyi Fejedelemséget. 

A XIX. század elején bukkant fel egy névtelen kézirat, amelyről meg-
állapították, hogy Gyöngyösi írta. A kiseposz elején találkozhatunk a 
'Márssal - társsal - hárssal - Árssal' rímpárokkal. A Thököly Imre és Zrí-
nyi Ilona házassága címet adták a műnek. Kérdésként vethetjük fel: meg-
felelő-e a szakirodalom által elfogadott cím? 

A költemény első részében Venus beszél Thököly Imréhez (2-97) és a 
„szép özvegyhez", Zrínyi Ilonához (98-277. vsz.). Az utolsó strófa a hit-
vestárssá vált Zrínyi Ilonához szól, aki a „rongyolt Hazá"-nak - férjéhez 
hasonlóan - megígéri, hogy „híven védelmezi". Azt feltételezzük, hogy 
Zrínyi Ilona lehetett a megrendelő. A házaspárnak az 1683-as kassai or-
szággyűlésre való megérkezése a befejezés kiemelt epizódja, ezért erre ké-
szülhetett a kiseposz.721 

A költeményben nincs benne sem Thököly Imre, sem Zrínyi Ilona ne-
ve, akinek „holt társa", I. Rákóczi Ferenc és a „temlec-ben" levő testvére, 
Zrínyi János sincs név szerint említve. Ehhez az anonimitáshoz jól illik az 
exordiumban a labirintus-allegória. Venus hosszan részletezi Ariadné míto-
szát, hogy e történettel biztassa a Hektórhoz hasonló ifjút házasságra: 

Ariadna nélkül baj lész menekednek, 
Hol elméd tárgya függ, odaverekedned, 
Azért, hogy ne kelljen onnét elrekended, 
Vezértársod légyen, azt kell cselekedned. (38.) 

Gyöngyösi tehát Zrínyi Ilonát Ariadnéval azonosítja, Thökölyt pedig 
Thészeusszal, akit csak Ariadné menthet meg attól, hogy Ikaroszhoz ha-
sonlóan a tengerbe merüljön. A sas ugyan nem akarja, de a „Hold erőssé-
ge" segíti a házasságot. Venus egy - a phaedrusi mesékre jellemző - kér-
dést is feltesz: „Erted-é mesémet, vagy szóljak nyilvábban?" (49.) A követ-
kező versszakban a szerencse változásáról beszél és a jó hajózásról, hogy 

721 Uo., JANKOVICS József utószava, 141-142. 



teljesen nyilvánvaló legyen Zrínyi Miklós felidézése, aki az Arianna sírá-
sában így szólította meg az olvasót: 

Halljad meg most Téseus hitetlenségét, 
És annak magadra vegyed az értelmét; (10.) 

Milyen másik címet adhatnánk a kiseposznak? A „Thököly Imrével és 
Zrínyi Ilonával társalgó Venus" címet javasolnánk. Ez a javaslat sem őriz-
né meg ugyan a névtelenség titokzatosságát, de a Gyöngyösire jellemző 
narratív költői elbeszélés sajátosságát jobban visszaadná, és jobban beil-
lesztené műveinek sorába. 

Az idős Bethlen Miklós bécsi fogságában írt emlékiratában elevenítette 
fel Zrínyi utolsó napját. Több évtized után sem felejtette el, hogy „Ma-
gyarország szine", akit csak Bethlen Gáborhoz tudott hasonlítani, a vég-
zetszerű vadászat előtt a hintóban egy fabulát mondott el. „Cygnea cantió-
ja helyén volt" - idézhetjük Erdély kancellárját. Zrínyi a pokolba vezető 
két űtról fabulázott, és mesei stílusú allegóriáját „applicálá Magyarország s 
Erdélyre, és a törökre, németre".722 

Bethlen Miklós mitikus gyanút keltő elbeszélésének végén mindenki 
sír. Hungaria siratja reményét: „Rettenetes sírás lőn az erdőben, a legalább-
valló, csak a gyermek is siratta." Bethlen fogságban volt ugyan, de talán 
azért emlegeti Erdélyt és Magyarországot, a gyanús halált és a sírást, mert 
az egységes, önálló Magyarország eszménye Zrínyi Ilona és 1. Rákóczi Fe-
renc fia, a vezérlő fejedelem jóvoltából „Fenixként" ismét feltámadt poraiból. 
II. Rákóczi Ferencnek nevelőapjától, Thökölytől átvett jelmondata: Cum 
Deo pro patria et libertate lényegében azt fejezi ki, amit Zrínyi jelmondata 
és emblémája együttesen. A sors bona, az Istentől adatott kegyelem, amely 
egyrészt a szabadság igazi alapja, másrészt kivezetheti az országot jelké-
pező hajót a labirintusból. 

Bethlen reménye azonban rövid életűnek bizonyult, és egy másik, szin-
tén a posteritasnak, az utókornak alkotó erdélyi „emlékíró", Mikes Kele-
men szólaltatta meg újra Magyarország panaszát immár a törökök városá-
ban, Rodostóban. 

722 BETHLEN Miklós, Elete leírása magától = Kemény János és Bethlen Miklós 
művei, szöveggondozás és jegyzetek: V. WINDISCH Éva, Bp., 1980, 602. A 
„cygnea cantio" jelentése magyarul: hattyúdal. 



Mikes több mint száz évvel a Syrena-kötet megírása után, 1756-ban, a 
199. levelében azt adja tudtul, hogy az „igen kegyetlen, kemény szivü ang-
lusok" a franciákkal „hadakozást hirdetének". Majd nénjének egy nemrég 
olvasott mesét mond el. Egy anglus kereskedő hajójával elindult Ameriká-
ba, s egy szigetnél kiszálltak, vadászni kezdtek. A vad emberek rájuk ron-
tottak és mindenkit megöltek, csak a kapitány fia maradt életben. Az ifjú az 
erdőben bolyongott, mikor váratlanul egy szép lánnyal találkozott, az elrej-
tette, etette, és szerelmese lett neki a holdvilágos éjszakákon. A fiú azt kí-
vánta, hogy ha jön egy hajó, menjen el vele együtt. Egyszer meg is láttak 
egy hajót, jelekkel parthoz hívták, s mindketten felszálltak a hajóra. De mi-
nél inkább közeledtek a célhoz, egy szigethez, az ifjú annál inkább rossz-
kedvű lett, egyre kevésbé kívánta a lány társaságát. A szigeten pedig a 
gyermeket váró lányt rabszolgaként eladta. Mikes az Arianna-mítosz mesé-
vé váló változatával fejezte ki Anglia és Franciaország, az önálló Erdély 
korábbi két szövetségesének ellentétét. Ez is bizonyítja a mítosz és a politi-
ka toposszerű összefüggését.723 

Mikes hagyta ránk a „gyermek"-hez hasonlóan meghaló fejedelem 
könnyhullatását, és a bujdosóknak az eltemetett reményük miatti siralmát: 
„ki sem lehet mondani, micsoda nagy sirás és keserűség vagyon itt mi kö-
zöttünk még csak a legalábvalón is [...] itt irtóztató sirás, rivás vagyon kö-
zöttünk. Az Isten vigasztallyon meg minket."724 Mindenki sír, önmagát és 
az ország eltemetett szabadságát siratja. A fejedelem nagypénteken halt 
meg, Mikes Krisztus érdemét hangsúlyozza, amelyre tekintettel a fejede-
lem, mint a jobb lator, bűnbocsánot kér, és megkapja az égi jutalmat. A 
Szigeti veszedelmet juttathatja eszünkbe ez a teológia: „ma nagypéntek lé-
vén mind a mennyei, mind a földi atyáinknak, halálokat kel siratnunk, az 
Isten mára halasztotta halálát urunknak, azért hogy meg szentellye, halálá-
nak áldozattyát, annak érdemével, aki ma meg holt érettünk, a micsoda éle-
tet élit, és a micsoda halála volt, hiszem, hogy meg mondották nékie: ma 
velem lész a paradicsomban." Mikes azt is leírta, hogy a fejedelem sírját 
ott ásták meg, ahol édesanyja, Zrínyi Ilona csontjai nyugodtak. Zrínyi Hona 
és II. Rákóczi Ferenc sírja ma is egymás mellett található Kassán a Szent 
Erzsébet-dómban. 

723 MIKES Kelemen, Törökországi levelek és misszilis levelek, 199. levél, 
289-291., sajtó alá rendezte: HOPP Lajos, Bp., 1966. 

724 MIKES K, I. m., 112. levél, 202-203. 



Ariádné fonala bevezet a labirintusba, és elvezethet bennünket Adriától 
Erdélyig, az egységes, önálló, a töröktől, némettől felszabadított Magyar-
ország költői álmáig.725 A mítoszban nem jött létre az egység, a valóságban 
sem, de a megszabadító kegyelemre való éber várakozás éltető erő. 

Simone Weil szerint a világ szépsége a labirintus bejáratánál kezdődik. 
Az óvatlan besétál, és egyre reményvesztettebben járkál benne, de aki 
maradék bátorságát összeszedi, az eljut a középig, ahol Istennel találkozik. 
„És ott Isten várja, hogy fölfalja. Később kievickél, de megváltozva, más-
ként, kit fölfalt és megemésztett Isten. Akkor a nyílás elé áll őrnek, hogy 
szelíden betessékelje azokat, kik befelé igyekeznek."726 

Zrínyi Miklós ilyen őrként adott hálát, és Debora énekével hívta a kö-
vetőket az Afiumban. Eposzában pedig megdicsőült dédapja lelke, és rá 
való tekintettel kegyelmet kért „fiának". 

Angyali legio ott azonnal leszáll, 
Dicsérik az Istent hangos musikával, 
Gábriel bán lelkét két tized magával, 
Földríi! felemeli gyönyörű szárnyával. 

És minden angyal visz magával egy lelket, 
Isten eleiben így viszik ezeket. 
Egész angyali kar szép musikát kezdett, 
És nékem meghagyák, szómnak tegyek véget. 

Vitézek Istene, ime az te szolgád 
Nem szánta éretted világi romlását; 
Vére hullásával nagy bötüket formált, 
Illy subscribálással néked adta magát, 
O vitéz véréért vedd kedvedben fiát. 

725 R. Várkonyi Ágnes már régebben felvetette az Arianna sírásának politikai 
értelmezését: „A történész, talán szakmájának okán is, általánosabb jelentést 
is vél az Arianna sírása ban. A magyar irodalom egyik legszebb heroikus 
'szerelmi panasz'-a egyetemesebb jelentést is hordoz. Úgy véljük. Zrínyi ver-
seiben a mitológiai képek és képzetek korabeli jelentéseinek behatóbb tanul-
mányozása lírai világának és politikai gondolkozásának mélyebben fekvó', az 
egyetemes eszmekincs összefüggéseihez vezethet majd el." R. VÁRKONYI 
Ágnes, Líra és politika Zrínyi életművében, Itk, 1986, 681. 

726 Simone WEIL, Ahol elrejlik az Isten = Uő., Ami személyes , és ami szent, 
Vigilia, Bp., 1983, 134, 19982, 127-128. 



Johann Nel metszete, 1582 
A megcsonkított női alak Magyarország allegóriája. 

A képen Germania a töröktől sanyargatott Hungaria segítségére siet. 



Ismeretlen festő: A szigetvári hős apoteózisa (16. század vége, 17. század 
eleje) A halálra készülő hős a kereszt előtt a zsoltárt imádkozza: „Uram, 

én Istenem, te tanítod kezeimet harcra és ujjaimat viadalra." 
A barokk korban nem ritka ábrázolásról van szó. Erdődy Tamást 

is láthatjuk egy festményen, amint a kereszt előtt térdel (1620). 
Vö. Galavics Géza, I. m., 28. színes kép 

Egy metszeten pedig maga a keresztre feszített Krisztus mondja 
II. Ferdinánd császárnak: „Ferdinánd nem hagylak el" („Ferdinande, 
non te deseram"). Vö. Franz Khevenhiller, Annalium Ferdinandeorum, 

XII, 1632-1637, Lipcse, 1726, 2387. 



AnTW ló 'fyo , 

A Zrínyi család pecsét je és 1620-ból való címere 
Vö. Wagner Károly, Collectanea Genealogico-Historica Illustrium Hungáriáé 

Familiarum, Pozsony, Pest, Lipcse, 1802, a 164. oldal melléklete 



*ff*ú jtttmtí, íuiT[ 
ket 

A Zrínyi család címere a Zrínyi Péter által fordított horvát nyelvű 
Syrena-kötetben (Velence, 1660, Giacomo Piccini metszete). 

A kép alatt a címert értelmező disztichon látható. 





Thököly Imre négydukátosa, hátoldalán a felirat: „Pro Deo et libertate" 
(Istenért és a szabadságért), valamint Horatius idézete, amely Zrínyi 

Afiumának is mottója: „Szép és dicső a hazáért meghalni." 





V. FÜGGELÉK 





5.1. RÁTTKAY GYÖRGY, A HORVÁT KANONOK 
(1612-1666) 

5.1.1. Ráttkay, a történetíró 

A Pallas nagy lexikonában a kiváló kutató, Margalits Ede foglalta össze 
Ráttkay György (Jurij Rattkay) életpályáját: „Báró, horvát történetíró, szül. 
1612., megh. 1666. szept. 1. Családja egyike azon számos magyar nemesi 
családoknak, melyek Mátyás király halála után ennek a magyar trónról 
mellőzött fiát, Corvin János horvát bánt, elkísérték Horvátországba, és ott 
letelepedvén egészen elhorvátosodtak. Ráttkay Grazban és Bécsben tanult 
s a jezsuiták rendjébe lépett, de ezen rendből csakhamar kilépett és világi 
pappá lett. 1640. Bécsben II. Ferdinánd erényeiről horvát nyelven írott 
könyvet adott ki. 1640. zágrábi kanonok s utóbb kalocsai nagyprépost lett. 
A törökök elleni harcokban Zrínyi Miklós és Péter (rokonai) oldalán hősi-
leg harcolt és Zrínyi Péter kérelmére a zágrábi káptalan megengedte neki, 
hogy mint tábori lelkész a svédek elleni harcban részt vegyen; Ráttkay el is 
ment, de inkább katona, mint lelkész volt. 1648. a zágrábi káptalan a meg-
üresedett püspöki székre Ráttkayt javasolta, de a Zrínyiek ellenségei kivit-
ték az udvarnál, hogy mellőzzék. Ráttkay vigaszt keresett a törökök elleni 
harcokban és irodalmi tevékenységben. [...] A szókimondó és hazafias szel-
lemben írt történelmi munkája sok tisztelőt, de sok ellenséget is szerzett 
neki, főképp, mert Opmer hollandi tudós értesítéseit a horvát dolgokról ne-
vetségessé tette és a protestánsok túlkapásait nyíltan elmondotta. A német 
protestánsok könyvét Frankfurtban és Regensburgban nyilvánosan eléget-
ték s a hajsza itthon is megindult ellene. A zágrábi püspök 1664. Ráttkayt 
kanonoki állásától s jövedelmeitől megfosztotta."727 

A Syrena-kötet megjelenése után egy évvel, 1652-ben ugyancsak Bécs-
ben adták ki Ráttkay György Memoria regum et bonorum Dalmatiae, Croa-
tiae et Sclavoniae („Dalmácia, Horvátország és Szlavónia királyai és bánjai 
emlékezete") című művét. Aligha véletlen, hogy Zrínyi kötetéhez hasonló-
an a Cosmerovius-nyomdában készült. Ráttkay legtöbbször a Pázmány ál-
tal támogatott Istvánffy krónikáját idézi („ut saepius Istvanffius memo-
rat"), amelyet Zrínyi is gondosan tanulmányozott. Ráttkay a történelmi 
korszakok szerint osztotta fel könyvét: az első két könyvében az illír szár-
mazású királyokról és bánokról beszél, a harmadikban a Magyar Koroná-



hoz csatolt országban működő bánokról, a negyedikben pedig azokra for-
dítja figyelmét, akik a „győzhetetlen ausztriai uralkodóház" hatalma alatt 
prorexként (a király helyetteseként) irányították Illíriát. 

A megkoronázott, de trónra nem került IV. Ferdinándnak és a Zrínyi-fi-
véreknek ajánlott könyv tartható az első teljes illír krónikának. Még Dras-
kovich bán bízta meg Ráttkayt a történetírással, de „az égiek akaratából" 
most már Zrínyi bánnak ajánlja, aki „mint bölcs és harcias erejű új Atlasz, 
vállaira vette a súlyos helyzetben lévő hazát". Ráttkay Zrínyit „felfegyver-
zett Pallasz"-nak nevezte („armata Pallas"), aki nem annyira a méltóságban, 
mint inkább a tudomány szeretetében, a haza megsegítésében és ékesítésé-
ben, valamint a könyv írója iránt való nagylelkűségben tűnt ki. Ráttkay 
Zrínyi Miklóst az ókori nagyságokhoz hasonlítja, elsőként Julius Caesar-
hoz, aki egyszerre szerzett Pallasnak és Marsnak dicsőséget. A horvát his-
torikus nagy figyelemmel fordul Zrínyi Péter felé, aki „nemcsak korban, 
hanem hősi tettekben is követi" bátyját („ut aetate sequeris, ita virtutum ac-
tionibus comitaris"). 

Az ajánlás végén Szent Ambrus és Artemidórusz nyomán a nyelv és a 
kéz egymásra utaltságáról elmélkedik, amit így vonatkoztat Zrínyi és ön-
maga kapcsolatára: „Ami a nyelvnek a kéz, az vagy Te számomra, fensé-
ges gróf, mert vérünk közös rokonságán kívül, amit a természet adott, azt 
is kívántad, hogy ebben az irodalmi munkában is rokonok legyünk, és 

727 Pallas nagy lexikona, MARGALITS Ede szócikke, XIV, 415-416. Ráttkay 
felfüggesztésének okáról, peréró'l Bene Sándor könyvében olvashatunk. - Em-
lítésre méltó, hogy Ráttkay Györgynek volt egy Ráttkay János nevű jezsuita 
testvére, aki Mexikóban misszionált és vértanúhalált halt (1680). Velics László 
azt is megjegyzi, hogy egy francia szerző ezer híres jezsuita életrajzát közölte, 
köztük csak nyolc magyar származású van. Az egyik közülük Ráttkay János. 
Vö. VELICS László, Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából, I, Bp., 1912, 15. 
- Bizonyára róla olvashatunk egy elogiumokat tartalmazó, ismeretlen szerző-
től származó, a Pannonhalmi Főkönyvtárban található kéziratban, bár Ráttkay 
Miklósnak nevezi, akit „Indiába" küldtek. Harminchat évig teljes szegénység-
ben, szentségben élt és mártírhalált halt. „Sanctus post mortem proclamatus a 
christianis et gentibus." Vö. Elogia virorum illustrium e Societate Jesu, Pannon-
halmi Főapátsági Könyvtár Kézirattára, 118. I. 33c. - Stoeger lexikona Rátt-
kay János két fennmaradt levelét ismeri, amely mexikói útjáról számol be. A 
lexikonban Ráttkay Miklós nevét is megtalálhatjuk, a Pannonhalmán levő kéz-
irat szerzője valószínűleg összekeverte a két jezsuitát. Vö. STOEGER, Scrip-
tores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu, Bécs, Regensburg, 1856, 292-
293. 



nyelvem már majdnem megnémult, ha a te kezed nem tett volna ékesszóló-
vá, mert nagyobb a te bőkezű jobbod ékesszólása, mint szám beszédkész-
sége, így Artemidórusszal méltán nevezhetem a te kezedet lelkem beszéd-
jének és csöndes írásom magyarázójának." 

Ráttkay szól a Zrínyi és a közte levő vérségi rokonságról, ugyanis a 
gróf második felesége, Löbl Mária Zsófia annak a Ráttkay Annának a lá-
nya, akinek Ráttkay György a nagybátyja volt.728 Széchy Károly, aki Zrí-
nyi-életrajzának első három kötetében sokszor merít a horvát történetírótól 
(hol utalva rá, hol nem), még azt is feltételezi, hogy Ráttkay kanonok hívta 
fel Zrínyi figyelmét az árvára. Elképzelhető, hogy azért említheti Ráttkay a 
rokonságot és a szoros együttműködést, mert a bán a házassági szerződést 
éppen 1652 tavaszán, a gyászév letelte után kötötte meg, vagyis művének 
kiadási évében.729 A történetírói közös eszményekre finoman egy jelzővel 
utal: „csöndes írásom magyarázójának" („tacitae scriptionis interprétés") 
nevezi Zrínyit, a tacitae (csöndes) jelző felidézheti a római történetírót, Ta-
citust, akit Zrínyi összegző tömörsége miatt annyira szeretett („propter bre-
vitatem et compendium").730 

Az ajánlások után Ráttkayt dicsőítő versek következnek, az első diszti-
chon - Vergiliust imitálva - így fejeződik be: „Dum Slavi, et Bani, dum-
que Illyris ora manebit, / Illyrica Rattkai vivet in História." Prózai fordítás-
ban így lehetne visszaadni: „Amíg a szlávok és a bánok és Illíria partjai 
megmaradnak, addig Ráttkay neve élni fog az illír történelemben".731 Egy 
érdekes kronosztichon is található e dicsőítő gyűjteményben, amely az e 
korban oly gyakori számszimbolikán alapszik. A szerző, Petrus Baxai, vagy-
is Baksai Péter varasdi alispán a latin sor betűinek értékét egy számkulcs 
segítségével összeadta, és 1651 jött ki: a Memoria írásának éve. Kovács 

728 BENE Sándor írt Ráttkay Györgyről egy kiváló monográfiát, amelynek ih-
letője volt a Ráttkay-tanulmányom (1996). BENE Sándor, Egy kanonok húrom 
királysága - Ráttkay György horvát históriája, Bp., 2000, 9. Irodalomtörténeti 
Füzetek, 148. szám. Bene Sándor egyik jegyzetében olvashatjuk, hogy a ro-
konság megállapításában különbség van a horvát és a magyar szakirodalom ál-
láspontja között. Uo., 19. 

729 SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós, III, id. kiad., 3-4. 
730 „Ez az author [Tacitus I propter brevitatem et compendium inkább tetszett Livi-

usnál, noha megvallom, többet tanulhatni vitéz dolgot Liviusból." ZRÍNYI 
Miklós, Vitéz hadnagy, Az olvasónak = Zrínyi Miklós prózai művei, szerk., 
KOVÁCS SÁNDOR Iván, Bp., 1985, 104. Zrínyi-Könyvtár I. 

731 Vö. VERGILIUS, Aeneis, 1,607-610. 



Sándor Iván már felhívta a figyelmet erre, mikor Hoffmann Pál Esterházy 
László fölött mondott beszédének és Zrínyi eposzának számmisztikáját ha-
sonlította össze.732 Az utolsó magasztaló vers az illír Zrínyi és Ráttkay kö-
zös dicsőségét zengi: a bán a haditettekben múlja felül az eddigi hősök hír-
nevét, a zágrábi kanonok pedig a történetírásban. 

A harmincéves háború befejeződése után megnyílt a lehetőség a török 
elleni európai összefogás számára, ezt az eszmét a csáktornyai udvarból tu-
datosan táplálták, ezt a célt szolgálta a Memoria regum et banorum is. R. 
Várkonyi Ágnes így jellemzi az európai közvéleményt: „Európát az 1650-
es évek elején röplapok, propagandairatok tömege árasztotta el. Jóslatokat 
hangoztattak, hogy elérkezett az oszmán hatalom végromlásának ideje. Az 
újságlapokon nagybetűkkel szedték ki a végvidéki magyar, horvátországi 
várak neveit. Nemzetközi szenzáció a kostajnicai és a vezekényi harc. 
Nyugat-Európa városaiban most olyan nevekkel ismerkednek meg, mint a 
Vezekénynél elesett pápai kapitány, Esterházy László vagy a Beli pasát 
legyőző, egyszerű végvári vitéz, Krisanich János. Most tanulják meg Zrí-
nyi Miklós nevét, hogy azután másfél évtizedig el se felejtsék, sőt majd a 
legmerészebb reményekkel emlegessék."713 

5.1.2. A dédapa és a kortárs Zrínyi Miklós értékelése 

A Habsburg-uralom alatt a harmadik bán a szigetvári Zrínyi Miklós lett, 
aki 1543-ban nyerte el ezt a méltóságot. Szulejmán szultán ebben az évben 
foglalta el Pécset, Esztergomot, Fehérvárt. Zrínyi más magyar főurak csa-
patainak segítségével megfutamította, és Somlónál megverte a Győr kör-
nyékén pusztító tatárokat. A szerző hangsúlyozza a pápai várkapitány, 
Ráttkay Pál szerepét, aki révén önmagára is irányítja a figyelmet. Feltűnő, 
hogy a kanonok milyen részletességgel mondja el Szigetvár első, 1556 júli-
usi ostromát, amikor Horváth Stancsics Markó várkapitány azért védel-
mezhette sikeresen a várat, mert Nádasdy Tamás nádor és Zrínyi Miklós 
vezetése alatt a felmentő sereg kiváló taktikai érzékkel Babócsát kezdte el 
ostromolni. Ráttkay viszont röviden beszél az 1566-os ostromról, amikor a 

732 KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1985, 251, 423. - A számokat 
jelentő sor így szól: „Nobile prodit opus, culte quod Nobilis Author Edidit." 
(„Nevezetes mű született, amelyet neves szerzője gondosan kiadatott.") 

733 R. VÁRKONYI Ágnes, Országegyesítő kísérletek (1648-1664) = Magyaror-
szág története, 1525-1686, II, id. kiad., 1045. 



szigetváriak harmincnyolc napig álltak ellen az ellenség dühének, és már 
nem remélve a segítségben, méltó módon, halálukat megbosszulva estek 
el. 

A Zrínyi-hírnevet szolgáló annalesben miért nem dicsőíti hosszasan a 
család legismertebb tagját? Ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy 1557-
ben Zrínyi bán az udvarral való viszálya miatt lemondott, sőt 1566 elején 
még a tárnokmesteri méltóságról és a szigetvári kapitányságról is lekö-
szönt, mert a bécsi hadvezetés egyáltalán nem támogatta terveit. Ezt bizo-
nyította maga az ostrom, mikor a császári seregek Győr környékén tábo-
roztak, és nem nyújtottak segítséget Szigetvárnak, amelynek kapitányságát 
Zrínyi a török jövetelének hírére újra átvette. Ráttkay csak ezt mondja: Zrí-
nyi „miután nem remélhetett már segítséget, nem bosszulatlanul halt meg 
[...], mert több mint húszezer ellenséges katona pusztult ott el".734 A külföl-
di udvarok részére is író Ráttkay nem szerette volna kényelmetlen helyzet-
be hozni a dédunokát azzal, hogy megemlíti elődje és az udvar ellentéteit. 
Másik oka az lehet, hogy műve írása közben, 1651-ben jelent meg a Szigeti 
veszedelem, és a kanonok nem akar a költő Zrínyivel ellentétbe kerülni, aki 
a kirohanás dicsőségét azzal fokozta, hogy eposzában dédapja öli meg Szu-
lejmán szultánt. 

Zrínyi Miklós a magyar nemességet kívánta költészetével a török elleni 
összefogásra bírni, a horvát historikus pedig Európa vitéz férfiúit szerette 
volna az Ottomán Birodalom ellen közös fellépésre rávenni. A Szigeti ve-
szedelemben nincs protestánsellenesség, sőt a vallási viszály a közös össze-
fogás legnagyobb akadálya (I. 56.). Ráttkay azonban szidta a más feleke-
zetűeket, így műve nem érhette el a kívánt célt. (Talán ebből tanult a csák-
tornyai „propaganda", és az angol életrajz már protestáns hadvezérként 
szólt Zrínyiről.) 

A Memoria regum et bonorum hatodik könyve a kortárs Zrínyi Miklós 
tetteire emlékezik. A személynök Mikulich Tamás, bár mindent a Zrínyi 

734 „Nicolaus Zrinius post duodecim annum gestae Illyrici Praefecturae Magistratu 
sese abdicaverat, (...) cum per octo et triginta acerrimum infensissimarum gen-
tium impetum constantissime perferendo, desperatis postremo auxiliis haud 
inultus cecidisset, nec incruentam hostibus victoriam reliquisset, cum viginti 
amplius millia hostium ibidem periisse certo constet. Sed cum alias a plerisque 
Scriptorum memoriae sit traditus posterorum obsidionis hujus exitus, ne lectori 
oneri videamur superfluitate, ad illos eum remittendum judicavimus." RÁTT-
KAY György, Memoria regum et bonorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoni-
ae, Bécs, 1772,2 130-131. 



családnak köszönhetett, önmagának kívánta megszerezni a báni rangot. 
Ráttkay szerint a család európai hírneve, a nép szeretete, a király és a fiatal 
főúr édesapja, Zrínyi György közti egykori jó viszony és a huszonhét éves 
gróf hadi sikerei tették lehetővé Zrínyi báni kinevezését. Ráttkay „kifelejti" 
Lippay érsek ajánlását, ennek oka a Zrínyi és Lippay érsek között feszültté 
vált viszony lehet. A kanonok kiemeli Zrínyinek a svédek elleni hadjárat-
ban való hősiességét, talán azért is, mert itt ismét felsorolhatja a protestán-
sok „bűneit". A svédeket támogató I. Rákóczi György erdélyi fejedelmet 
hitszegőnek, az egyház egysége szétszaggatójának nevezi, aki Krisztus 
„varratlan köntösét széttépi" („inconsutilem Christi tunicam dilacerat"), és 
a haza békéjét, nyugalmát megzavarja.7'" Ebben bizonyára nem értett vele 
egyet Zrínyi 1652-ben, mégis elfogadta a kanonok véleményét, talán azért, 
hogy elterelje a figyelmet II. Rákóczi Györggyel való egyre szorosabb kap-
csolatáról. 

Ráttkay hosszan kitér Zrínyi Péterre, akinek harcaiban ő maga is je-
lentős szerepet tölt be, és ezt elég gyakran hangoztatja. Csodálattal eltelve 
beszél Zrínyi Péterről, aki bár ifjú, de „férfias szívű, Hercules erejű, tudós 
[...] és az a célja, hogy az ellenség a keresztény névtől minél jobban fél-
jen". Egy történetet mesél el a Pozsonyban tartózkodó grófról, amely külö-
nösen érdekes a későbbi események ismeretében: „Midőn Ferdinánd király 
felüdülés céljából vadászatban lelte kedvét, hirtelen egy hétéves vadkan 
termett elő, a császár parancsára Zrínyi odasietett, gyorsan leszállt a lová-
ról, kirántotta a kardját, és egy hatalmas csapással leterítette a vadállatot, 
amelynek a koponyája elöl kettéhasadt, kifolyt az agyveleje, és a földön el-
terülve elszállt belőle a lélek. A megdöbbent császár a Zrínyitől átvett kar-
dot egy kicsit forgatta, majd visszaadta, mondván, hogy az nem az ő kezé-
be való."736 

A Memoria hosszú kitérő után újra Zrínyi Miklósra tér vissza, s a Kani-
zsa előtt vívott harc eseményeit mondja el. A döntő pillanatban a bán fi-
gyelmeztető szózatot intézett a katonáihoz: „Akkor Miklós gróf a csapat 
élén így kiáltott: És ha, jó bajtársaim, engem haldokolva láttok, nehogy 
gyáván megfussatok, hanem ép jobbotokkal magatokért és tieitekért állha-
tatosan küzdjetek, s győzelemmel búcsúztassátok el testemet!"7" 

735 Ráttkay művének e részletéből idézhetett a pálos Kéry János a Zrínyi Miklós 
fölött elmondott gyászbeszédében. Erőteljes kifejezéssel Kéry is „alvilági csa-
patának nevezi Rákóczi és a svédek seregét. 

736 RÁTTKAY György, /. m„ Bécs, 1772,2 216. Az idézetek saját fordításaim. 



A varasdi gyűlésen érte az a megtiszteltetés Ráttkay Györgyöt, hogy 
országgyűlési követté választották. Mindenki tudhatta róla, hogy az új bán 
elfogadja, sőt támogatja jelölését. A Pozsonyba való eljutásukról és a köve-
tek fogadásáról elég részletes beszámolót olvashatunk. Miközben Bécs és a 
Porta képviselői a békéről tárgyaltak, a boszniai török seregek állandóan 
zaklatták a végeket, jobbágyokat hajtottak el a mezei munka közben. Zrí-
nyi Péter ezért Boszniába vonult, és nagy zsákmányt szerzett, majd az elle-
ne vonuló Badankovich Deli basát legyőzte. 

5.1.3. A Syrena-kötet ( 1651 ) és a Memoria re gum et bonorum 
kapcsolata (1652) 

Ráttkay Draskovich János nádor és I. Rákóczi György fejedelem halála, 
valamint a Lippay prímás által tartott nemzeti zsinat leírása után Zrínyi 
Miklós báni beiktatásáról számol be. A svédekkel való háború miatt ugyan-
is csak 1649. január 14-én, Varasdon kerülhetett sor az ünnepi eseményre. 
Ráttkay megőrizte Zrínyi „rövid, de méltóságteljes és érett beszédét", ame-
lyet Széchy Károly fordította le először.738 Bene Sándor új fordításban kö-
zölte az oratiót.739 A beszéd első fele lényegében captatio benevolentiae, a 
fiatal bán szerénységét, a közös kormányzást hangsúlyozza, hogy meg-
nyerje magának a rendek képviselőit. A peroratióban a királynak mond kö-
szönetet, és kifejezi, hogy kegyének kiérdemléséért a vérét is kész ontani. 
Hadd idézzük fel most Bene Sándor fordításában az oratio központi részét, 
amely a szerencse, vagyis a sors kérdését veti fel, és a bán erkölcsi, politi-
kai szándékait fejti ki az előkelő hallgatóság előtt: 

737 Uo., 221-222. Az idézet annyira retorikus, hogy Zrínyi valószínűleg egy vergi-
liusi részletet imitál. Vö.: Aeneis II, 348-355. Zrínyinek egyik legkedvesebb 
Vergilius-sora ebben a részletben van: „Una salus victis nullám sperare salu-
tem." (Aeneis II, 354.) Kartal Zsuzsa fordításában: „Egyben bízhat a vesztes: 
többé nincs mibe' bízni." A szituáció is nagyon hasonló: Aeneas biztatja Tró-
jában a megfordult szerencse miatt csüggedő bajtársait, hogy haljanak meg 
együtt. Vö. Vitéz hadnagy, 35. aphorisma, illetve Zrínyinek egy (erdélyi) isme-
retlen barátjához írt levele, Zrínyi Miklós válogatott levelei, id., kiad., 138. 

738 SZÉCHY K , /. m., I, 274-275. 
739 Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 171-172, Régi Magyar Könyvtár, 

Források 6. 



„íme, Európa minden országa - a szerencse csodálatra méltó állhatat-
lansága révén - egymás romlására és végveszedelmére tör. Bizony, a böl-
csesség magas oszlopára hágjon és a hadi virtus dajkálja azt, aki ily vihar-
vert hajó vagy inkább nemes királyság kormányrúdját kívánja irányítani a 
szerencsének ily viharos színeváltozásai közepette. Bárhogy is legyen, urak 
és honfitársaim, mégsem rettenek meg túlzottan a szerencse semmilyen 
formájától, amikor oly sok kiváló előkelő jóakaratát látom egyesülni a ma-
gam szolgálatkészségével; szívesen ajánlom és szentelem [dedico] hát szol-
gálatomat, javaimat és életemet ennek a szerető hazának: csak arra kérlek a 
Szent Isten nevében mindnyájatokat, hogy magatok az ország jó szolgála-
tában egyetértők legyetek, ha pedig engem a nehéz teher alatt görnyedezni 
láttok, tanácsaitokkal és többi kitűnő erényetekkel siessetek segítségem-
re."740 

A latin szövegben feltűnik egy jól ismert ige: a dedico.141 A Syrena-kö-
tet „dedikációja" jut eszünkbe, amellyel Zrínyi a magyar nemességhez 
szól: „Dedicálom ezt a munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy 
véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam." Nem lehet vélet-
len az egybeesés, mert 1649 januárjában már lényegében elkészült, de még 
nincs kiadva Zrínyi kötete. Szerkezeti és tartalmi egyezéseket is vélünk fel-
fedezni az oratio és a szigetvári hősnek a királyhoz intézett levele között 
(V. 70-75.). Igazában mindegyik programbeszéd, s ahogy a dédapa a kirá-
lyért és a hazáért ajánlja, áldozza vérét, a báni tisztséget elnyert méltó utód 
is erre tesz fogadalmat. A 74. versszak „örömest meghalok" és a latin ora-
tio „libenter [...] vitám meam offero dedicoque" kifejezés lényegében ugyan-
azt az elszánást fejezi ki. 

Felvetődik a kérdés: Zrínyi Miklós, Illíria bánja, akinek három ország-
részt kellett kormányoznia („trium regnorum praefectura"), akit mi magyar 
költőnek tartunk, milyen nemzetiségűnek vallotta magát?742 Zrínyi Péterről 
még el tudjuk hinni a horvát identitást, aki horvátra fordította le a Syrena-
kötetet (1660). De vajon helyes-e ez a megkülönböztetés? 

Az eposzból származó (XIV. 4.) „Mind magyar, mind horvát" címmel 
megjelent tanulmány szerzői a következő megállapításra jutottak: „Az 

740 Uo., 171. 
741 „Libenter itaque mea servitia, fortunas, vitamque meam huic amantissimae 

Patriae offerro, dedicoque". 
742 A csáktornyai Zrínyi Miklós-emlékmű felirata „horvát bánnak és költőnek" 

tartja. 



összegyűjtött és a szándékunk szerint áttekinthetően csoportosított anyag 
azt sugallja, amit a címül választott idézet: Zrínyi (Miklós) mind magyar-
nak , mind horvátnak nevezte a magyar Syrena-kötetet horvátra fordító Zrí-
nyi Pétert, s ezt tarthatta önmagáról is. A Szigeti veszedelem más helye 
ugyancsak erre bizonyíték: a török követ a horvát bánnak a németnek ma-
gyarhoz való gonosz akaratjáról beszél és a magyar várvédők egyszers-
mind 'horvát leventék V'743 Ezzel a szemlélettel érthető meg a horvát kano-
noknak már idézett mondata: „azt is kívántad, hogy ebben az irodalmi 
munkában is rokonok legyünk". Elképzelhető, hogy Zrínyinek kettős hova-
tartozását fejezi ki Nagy Sándornak és Attila hun királynak hasonló tiszte-
lete. 

A bécsi udvar által kötött békének (1650) a kanizsai török küldöttekkel 
való kinyilvánítása Zrínyi Miklós legelőkelőbb megjelenése az egész mű-
ben. Hangsúlyozottan prorexként, a király helyetteseként jelent meg a több 
mint hatvan előkelő török követ előtt. Trombiták és dobok zengése köze-
pette lépett elő a fenséges kinézésű („augusta specie") Zrínyi Miklós, só-
lyomtollakkal ékesen, arannyal és ékkövekkel díszített ruhában, neme-
sektől és katonáitól kísérve.744 Turcsinában később maga Haszán, a kanizsai 
pasa is találkozni akart Zrínyivel, azért más helyen, mert Ráttkay szerint 
szégyellte korábbi vereségét. 

Zrínyinek a felesége halála utáni szomorú napjait még inkább elsötétí-
tette apósának, Draskovich Gáspárnak viselkedése, ellenséges fellépése. 
Ráadásul Haszán pasa megszegte a békét: a budai pasát rábeszélte a Kisko-
márom elleni támadásra. Ráttkay e hír után Velencétől Lengyelországig 
számba veszi a törökkel, tatárral folytatott harcokat: az egész Európa had-
színtérré változik. Ráttkay szereti a kitéréseket és a körkörös szerkesztést, 
Liviustól és Tacitustól tanulhatta ezt a módszert. A zágrábi felhőszakadás 
elbeszélése után tér vissza Zrínyi Kostajnica elleni támadásához, végül pe-
dig Haszán aga csúfos kudarcát és a szultánnak a béke megtartására felszó-
lító levelét ismerteti. 

R. Várkonyi Ágnes a későbbi események összefüggésében láttatja a 
kostajnicai ütközetet: Zrínyinek ez az első komoly támadó hadművelete, 
amely a téli hadjárathoz és az európai hírnévhez vezető út jelentős állomá-

743 CSILLAG István - MAKK Zsuzsanna - UHL Gabriella - WAKTOR Andrea, 
„Mind magyar, mind horvát", A „magyar" és „ horvát" kifejezések előfordu-
lásai Zrínyi műveiben = Zrínyi-dolgozatok VI, id., kiad., 281. 

744 RÁTTKAY, I. m., 232. 



sa.745 Az 1650-es béke Zrínyi és a magyar főurak akarata ellen köttetett, 
nem vette eléggé komolyan sem a török, sem a magyar hadvezetés. A Kos-
tajnica elleni támadáshoz a bánnak a haditanács hallgatólagos engedélyére 
volt szüksége. 

Ráttkay a Kostajnica elleni támadásban maga is harcolt, sőt súlyos ve-
szélybe került. Zrínyi serege ötször csapott össze az ellenséggel, részben a 
vár előtt, részben a visszatérés közben a vereségek miatt bosszút szomjazó 
törökkel. Az utolsó küzdelem előtt a minden irányból feléjük rohanó ellen-
ségre Ráttkay figyelmeztette Zrínyit, aki leugrott lováról, s erős hangon 
biztatta övéit, hogy négyszeres győzelmüket ne szennyezzék be vereség-
gel, hanem bátran és becsületesen, az örök emlékezetre méltóan küzdjenek. 
A bán - katonáival együtt - felajánlotta életét, halálát a keresztény hitért és 
a hazáért („vitám demum aeque ac mortem pro fide atque Patria cum iis-
dem positurum"). Ráttkay leírásának módja is tükrözi a visszaemlékező 
historikus döbbenetét, hogy a már-már reményvesztett, halálra fáradt kato-
nákba ekkor szinte új élet támadt, és félelem nélkül küzdöttek tovább. „Hi-
hetetlen még elmondani is" {„Mirum dictu") - kezdi Ráttkay az elbeszélés 
utolsó mondatát, és a legnagyobb római hadvezérekhez is illő szentenciá-
val fejezi be: „ily sokat számít tehát egy bátor és lelkesedéssel telt vezér 
példája".746 A Kostajnica elleni támadás rendkívül részletes leírása azt érzé-
kelteti, hogy a semmire sem vezető, védekező jellegű állóháborúval fel kell 
hagyni, és az oszmán terjeszkedéstől veszélyeztetett európai államok 
összefogásával a saját területén kell a törököt megtámadni. 

A Memoria regum et banorum utolsó mondata a hírnév és az emlékezet 
vágyát fejezi ki: „Csak virágozzék eleven emlékezetünk az utódaink előtt!" 
(„nostra demum apud posteros virens floret Memoria'''). Feltételezzük, 
hogy Ráttkay gondolkodásában a „memoria nostra" kifejezés közel áll a 
Zrínyi jelmondatában és eposzában sokszor szereplő „sors bona" jelentésé-
hez, amely Isten adománya.747 Míg azonban Zrínyinél a jó sorsot az egész 
Magyar Királyság helyreállítása jelentené, Ráttkay a katolikus Illíria króni-
kása, elsősorban annak felemelkedése, emlékezete érdekli. 

745 Magyarország története, 1526-1686, II., id. kiad., 1043-1044. 
746 „tantum quippe refert generosi atque magnanimi Ducis exemplum" RÁTT-

KAY, I. m., 242. 



Zrínyi Miklós a családi múltat foglalta halhatatlan eposzba, és Mátyás 
királyról írt politikai jellegű tanulmányt. A hozzá közel álló történetírók 
feladata volt a bán tetteit megörökíteni, és az európai közvéleményben az 
ország felszabadításának gondolatát ébren tartani. Ráttkay, bár a dédapa 
néhány kudarcát is megemlíti, mégis elsősorban a merész támadásokkal 
szerzett győzelmeiről beszél. A költő Zrínyivel ért egyet: a Szigetvárból ki-
rohanó hős dédapát kell utánozni, aki bátorsága és vitézsége révén még a 
szultánt is képes megölni. 

Bene Sándor szoros politikai jellegű kapcsolatot lát a Zrínyi-kötet és a 
Memoria között, amelynek metszeteit ugyancsak Subarich György készí-
tette. Ráttkay György műve szerinte Zrínyi nádori aspirációit is szolgálta, 
Zrínyi ennek fejében támogatta Illíria jogi különállásának képviseletét az 
udvar és a magyar főméltóságok előtt.748 1655-ben a horvát követek Zrínyi 
nádorrá választását támogatták volna, ha felkerül az uralkodó által jelöltek 
listájára. A követek utasításában szerepelt a Magyarországgal való egyen-
jogú bánásmód követelése: „Tekintettel arra, hogy a Szlavón és Horvát Ki-
rályságok a Magyar Királysággal egyenlő kiváltságokkal bírnak, sürges-
sék, hogy őfelsége törvényeiben és kancelláriájának okirataiban az említett 
királyságokat ne illessék az 'alávetett részek' kifejezéssel, hanem név sze-
rint sorolják fel őket, az idézett törvénycikkelynek megfelelően."749 

Ráttkay epilógusában az apostoli királyhoz szól: még erősebb szereteté-
be ajánlja hazáját, amely számára Illíria. A Memoria második kiadása, 
amelyet 1772-ben Mária Terézia királynőnek ajánlottak, valószínűleg szin-
tén Illíria különállásának propagálását szolgálta. 

Ráttkay elismerését jelenti, hogy tőle kért tájékoztatást Zrínyi titkára, 
Forstall Márk a készülő genealógiai munkájához.750 A jezsuita történetírók 
szintén nagyra értékelték Ráttkay művét. Erről tanúskodik, hogy a Memo-
ria re gum et banorum többek között Kéri Bálint Series banorumának és 
Katona István História critica című monumentális munkájának a forrása. 
Kaprinai a kassai jezsuita kollégiummal kapcsolatban levő írókat össze-

747 Vö. BORIÁN Gellért Elréd, „Nagy mesterség, megismerni a jó szerencsét", 
(Zrínyi Miklós jelmondatának értelmezése), Somogy, 1989, 6. sz., 44^47. 

748 BENE, /. m., 175-178. 
749 Uo„ 177. 
750 Bene Sándor a kanonok két levelét is közli, amelyben Forstallnak ad értékes 

információkat. BENE, I. m., 244-248. 



gyűj tő kéziratában szintén megemlí t i Ráttkay tudós hazaszeretetét.751 Kér-
désként vethető fe l : kivel levelezett Ráttkay a kassai jezsui ták közül? Kap-
rinai érthető m ó d o n hallgat Rát tkay életútjáról, amely nem volt bot rányok 
híján, de a művel t férf i könyvét f igyelemre mél tónak tartja.752 

751 KAPRINAI I., Catalogus scriptorum... BEKK, Kaprinai-gyűjtemény, B., 
LXXXVIII, 151-152. Egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy miként került 
Ráttkay a kassai jezsuitákkal kapcsolatba. Lehet, hogy Kaprinai azért vette be 
a névsorba, mert alapvető forrásként használták, különösen Kéri Bálint. 

752 „Vir doctus ac rerum patriae sciendarum studiosissimus scripsit históriám Ba-
norum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae cum hoc titulo Memoria regum at 
Bonorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae Auetore Georgio Ratkai de Nagy 
Tábor Canonico Zagrabiensi. Vienniae Austriae." KAPRINAI, I. m., BEKK, 
Kaprinai-gyűjtemény, B, LXXXVIII, 151-152. 



5.2. A BENCÉSEK ÉS A ZRÍNYI CSALÁD 

5.2.1. Gazdasági kapcsolatok 

A bencés rendnek jelentős gazdasági jellegű kapcsolata volt a Zrínyi csa-
láddal, amelynek a somogyi tizedeket több alkalommal bérbe adta. A Pan-
nonhalmi Főapátság török kori történetének írója egy 1558-as oklevélre hi-
vatkozva említi a Zrínyieket: „A terjedő szegénység miatt gabonahiány áll 
be a megyében, azért Zrínyi Miklós, Szigetvár ura, a körülfekvő helységek 
tizedeit szintén bérbe veszi a főapátságtól vitéz őrségének ellátására."753 

Egy 1612-es levél szintén fennmaradt, amelyben a szigetvári hős unokája 
kérte a tized jóindulatú bérletét.754 Az erélyes Pálffy Mátyás főapát (1639-
1646) már meg akarta szüntetni a bérletrendszert, ezzel szembekerült a föl-
desurakkal.755 A főapát 1644-ben hadba szállt a füssi nemesség élén I. Rá-
kóczi György ellen, Szakolcán találkozhatott Zrínyivel.756 Biztosra vehető, 
hogy a költő Zrínyi ugyancsak bérelte a somogyi tizedeknek jó részét, ezt 
egyértelműen alátámasztja egy 1660-ból fennmaradt összeírás a pannon-
halmi levéltárban: huszonhat település tartozott a „Zrínyi urak ő nagyságok 
jószága" tételhez.757 

Zrínyi Miklós az országgyűléseken személyesen megismerhette Mag-
ger Piacid főapátot (1647-1667), akit a svéd csapatok űztek el a kolostorá-
ból, és ezért lett a magyar bencés rend tagja. Az 1655-ös országgyűlésen 
mindketten részt vettek, és mind Zrínyi, mind Magger Piacid szerepelnek 
Wideman korabeli metszetgyűjteményében (1652).758 

753 PRT (Pannonhalmi rendtörténet), IV, 1535-1708, szerk., ERDÉLYI László, a 
kötet nagy része MOLNÁR Szulpic műve, Bp., 1906, 255. 

754 PRT, IV, 1535-1708, id. kiad., 255. 
755 Ismerjük a Zrínyiek tiszttartójának a főapát tizedbehajtójához írt kemény leve-

lét. Uo., 256-257. 
756 SÓLYMOS Szilveszter, Ezer év száz bencése, Pannonhalma, 1997, 33-37. 
757 „Somogy vármegye helységei és dézsma-váltságuk." PRT, IV, 817. 
758 Elias WIDEMAN, Icônes illustrium heroum Hungáriáé, Bécs, 1652. Vö. 

CENNERNÉ WILHELB Gizella, A Zrínyi család ikonográfiája, Bp., 1997. 
109-1 10. - SÓLYMOS Szilveszter, I. m., 38-41. SZAKÁLY Ferenc, Pannon-
halma a török időkben = Möns sacer, 996-1996, II, szerk., TAKÁCS Imre, 
Pannnonhalma, 1996, 20., illetve SÓLYMOS Szilveszter, Benediktina, Bencés 
írások, Pannonhalma, 2001, 233. Szent Gellért Kollégium Könyvei. 



Tudjuk, hogy Zrínyi Péter szintén bérelte a tizedeket: „Zrínyi Péter gróf 
ugyanis maga bérelte száz forintért jószágainak dézsmáját a főapátságtól, 
miután azonban a fiscus 1671-ben hűtlenség címén lefoglalta összes birto-
kait, a kamara megfeledkezett a tized-jövedelem átszolgáltatásáról."75" 

Zrínyi Zsófiától pedig a bérletet megveszi Zrínyi Miklós fia, Zrínyi 
Ádám: „A Zrínyiek másik ágának birtokait Zrínyi Zsófia grófnő bérelte 50 
forinton. Utóbb Ádám gróf kétszeres összeget Ígérvén értök, ő nyerte el a 
tizedeket, amelyekért pontosan meg is küldötte az évi bért az 1681. esz-
tendő kivételével, midőn 'a mirigy-halál miatt való passzusok berekeszté-
se' megakadályozta a pénz elküldésében; a következő évben 'a passzusok 
mindenfelől megnyittatván', ismét rendesen fizetett."760 

Érdekességként megemlíthető, hogy az apátság régiségtárában őriznek 
egy szövőeszközt, amelyet Zrínyi Ilona vetélőjének neveznek. Milecz Já-
nos szerint az egyik oldalán Munkács vára látható, a másikon pedig a feje-
delemnő képe.761 

5.2.2. Szövegemlékek 

A Zrínyi családdal kapcsolatos legrégibb pannonhalmi emlék egy „alá-
írás". A kerengőből a templomba vezető kapu, a „porta speciosa" melletti 
vörösmárványba több főúr bevéste nevét, köztük van a költő nagybátyja, 
akit szintén Zrínyi Miklósnak hívtak.762 

A legértékesebb Zrínyi-szövegek a Rucsics Jánoshoz, a zágrábi alis-
pánhoz írt eredeti levelek voltak, valószínűleg egy főúr hagyatéka révén 

759PRT, IV, 1535-1708,261. 
760 PRT, IV, 1535-1708,261. 
761 MILECZ János, A pannonhalmi régiségtár = Győri Történelmi és Régészeti 

Füzetek, kiad. RÁTH Károly és RÖMER Flóris, 1864, 185. 
762 Cziráki László bencés tanár olvasata szerint kétszer is bele van karcolva a Zrí-

nyi Miklós név a márványba: 1623. és 1624. év áll dátumként. Az oszlopok 
miatt nehéz megtalálni a neveket. 

763 Gróf Zrínyi Miklós, a költő, levelei, közli RÁTH Károly, Győri Történelmi és 
Régészeti Füzetek, 1863, szerk., RÁTH Károly és RÖMER Flóris, 193-213. 
„1860-ban a grófnak már két levelét bocsátám közre a magyar történelmi tár 
VIII. kötetének 251-254. lapjain, melyek köziil az egyik magyar, a másik latin 
volt, s mind a kettőt Győrmegye levéltárában találtam. Most oly szerencsés va-
gyok, hogy 6 levelét közölhetem a pannonhalmi főapátság könyvtárában levő 
egyik kézirati gyűjteményből." Uo., 212. 



kerülhetett Pannonhalmára. (Gróf Majláth Jánostól például sok korabeli er-
délyi anyagot kapott a könyvtár.) Az evangélikus történész, Ráth Károly 
közölte a hat levelet, aki Rómer Flóris és más bencés tudósok barátja 
volt.763 Ráth e korban kivételes módon latinul és magyarul egyaránt közre-
adta ezeket az érzelmekkel telített leveleket, amelyek tanúsítják Zrínyi és 
Lippay súlyos ellentétét (1658). Zrínyi legelkeseredettebb, legszemélye-
sebb levelei ezek, Erdély pusztulása lelkileg teljesen megviselte, ráadásul 
egyik lánya és fia is ebben az évben halt meg. Zágrábban megtalálták a le-
velek másolatát, így ellenőrizhető a Ráth-féle kiadás.764 Sajnálatos módon 
ma már e levelek nincsenek a Főkönyvtár tulajdonában. Hogyan tűnhettek 
el? Nem tudunk más magyarázatot adni, mint azt, hogy egy könyvtáros 
odaadta Ráth Károlynak - a múlt században ez még gyakori jelenség volt. 
Az eredeti levelek után, ha még fellelhetők egyáltalán, akkor a Ráth-hagya-
tékban kellene kutatni.765 (Például Kemény János kézirata is azután tűnt el, 
hogy Kemény Zsigmond kikölcsönözte.) Szintén nincs nyoma a Szabó Ká-
roly által említett első kiadású Zrínyi-kötetnek (editio princeps - 1651) 
sem.766 

Értékes levéltári anyagot kapott Pannonhalma, amikor Erdődy Sándor a 
Vas Megyei Levéltárból letétként áthelyezte Pannonhalmára az Erdődy-ok-
levéltárat (1985). Ehrenberger Róbert megállapította az oklevelek jó részé-
nek kiállítóját, néhol tartalmát, de közel sem teljes a leírás. Több oklevél 
aláírója Zrínyi Miklós, láthatók az eredeti pecsétek, illetve ép részük. Az 
Erdődy-levéltárban a Zrínyi családhoz köthető legrégibb oklevél 1571-ből 
való: Zrínyi György és Zrínyi Kristóf az aláírók.767 Az oklevelek döntő 
többsége anyagi ügyekről szól. Ilyen a Zrínyi Györgytől való 1622-es okle-
vél is.768 

A költő Zrínyi Miklóstól hat oklevelet találtunk, a legkorábbi 1639-ből 
való és az öccse, Péter szintén aláírta. A legkésőbbi 1663-as keltezésű.769 

764 Vö. Zrínyi Miklós válogatott levelei, id. kiad., 102. 110. és 111. levél és jegy-
zetei. 

765 Ráthtól fennmaradt a főkönyvtáros Czinár Mórhoz írt egyik hálálkodó levele, 
amely jelzi, hogy szoros kapcsolatban voltak egymással. PFK, BK 65/111. 17. 
A Ráth-hagyaték Budapesten az Akadémiai Könyvtárban található. 

766 KOVÁCS SÁNDOR Iván, Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás ki-
adásához, Bp., 1980, 32, 34. 

767 PBFL, Erdődy-levél tár, Fasc. 14. N. 725. 
768 PBFL, Erdődy-levéltár, Fasc. 18. N. 870. 
769 PBFL, Erdődy-levéltár, Fasc. 41. N. 2076. 



Értékes adatokat lehetne megtudni a báni hivatalról, illetve gazdasági kér-
désekről az oklevelek komoly tanulmányozása révén.770 

A Pannonhalmi Főkönyvtár kéziratai között található egy Áfium-máso-
lat.771 Érdekes, hogy a legjobb kézirat a ciszterci rend könyvtárában volt az 
államosításig. Csillag István vette számba Négyesy és Markó alapján az 
A/mm-másolatokat, és hivatkozik a pannonhalmi kéziratra is, amelyre fel-
hívtam a figyelmét.772 Csillag István XVIII. századi kéz írásának véli, és a 
pannonhalmi másolatot nem tartja a mérvadó kéziratok közé sorolhatónak. 
Az A/wm-kézirat végén Forgách Simonnak II. Rákóczi Ferenc fejedelem-
hez írt dedikációját olvashatjuk, majd két vers következik: In Consensum 
epigramma, és ennek jóval hosszabb magyar „fordítása", „Fegyvert s bátor 
szívet kell annak szerezni" kezdettel. Kovács Sándor Iván állapította meg, 
hogy ez a vers Wesselényi nádor környezetében keletkezhetett.771 Csillag 
István egyik tanulmányában úgy véli: „Az Áfium versfüggelékes másolatait 
1663-ban alighanem csak Zrínyi tudtával, beleegyezésével kezdhették ké-
szíteni és terjeszteni."774 

A barokk kor egyik legjelesebb bencés polihisztora Lancsics Bonifác 
volt, akinek írásaiból úgy tűnik: legkedvesebb foglalkozása a receptek 
gyűjtése és a gyógyítás volt.775 Kéziratos munkái közül a legértékesebb 
azonban a főapátságnak a török kor utáni újjáépítéséről szól. Lancsics nagy 
szónok is volt, például 171 l-ben Szigetvárott mondott Szent Mártonról be-
szédet.776 Több verset is írt, legismertebb éneke a Boldogasszony anyánk 
című Mária-ének, amelyet szinte himnuszként énekeltek a katolikus temp-

770 PB FL Erdődy-levéltár, Fasc. 2. N. 61. 1651. ápr. 30. - Fasc. 14. N. 725. 1651. 
jan 13, Fasc. 12. N. 598. 1639. ápr. 21. és április 29. - Fasc. 14. N. 725. 1651. 
jan. 13. - Fasc. 46. N. 2243, 1649. jan. 15. és 1650. márc. 29. (másolat) -
Fasc. 46. N. 2244. 1649. aug. 21. és N. 2246. 1655. május 28. (másolat). Saj-
nos nem találtuk meg a Fasc. 49-ben az N. 2370-et, pedig a leltár szerint ezt is 
Zrínyi dedikálta, 1655. okt. 19. 

771 PFKK, 118. D.21. „Sors bona nihil aliud. A Török Áfium ellen való orvosság 
avagy A töröknek magyarral való békessége ellen antidotum " 

772 CSILLAG István, A Zrínyi-próza XVII-XVIII. századi másolatai, Irodalomis-
meret, 1996, 3-4. szám, 64. 

773 KOVÁCS Sándor Iván, Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 
1985, 390-394. 

774 CSILLAG István, Zrínyi „Áfium"-ának „Fátum" című másolatai 1663-64-ből, 
Irodalomismeret, 1999, 1-2. szám, 205. 

775 SÓLYMOS Szilveszter, Ezer év száz bencése, Pannonhalma, 1997, 50-56. 



lomokban. Nem ő volt az egyetlen bencés költő, számon tartjuk például a 
kortárs Karner Egyed főapát verseit is.777 A későbbi esztergomi érsek, a pá-
los Esterházy Imre pedig még máriavölgyi perjelként az Ausztriából Ma-
gyarországra jött Koptik Odót kérte fel 1743-ban, hogy dicsőítő költe-
ményben írja meg Máriavölgy történetét.778 Koptik Odó építtette ki a bencés 
celldömölki kolostort, amely a Mária-tiszteletben Máriavölgy „riválisa" 
lett. 

A rendtörténetben olvashatjuk, hogy Lancsics összegyűjtött jegyzetei 
között egy anekdota található Zrínyi Miklósról.779 A párbajról szóló történet 
nagy valószínűséggel a szigetvári Zrínyi Miklósról szól, és a latin szöveg-
ben levő magyar mondat, illetve annak szójátéka valószínűsíti, hogy meg-
történt eseményt beszél el. 

„Egyszer a kiváló vitézt, Zrínyi Miklóst egy török basa párbajra hívta 
ki. Miután Zrínyi a kis kardjával legyőzte, és már korábban is sok törököt 
lefejezett vele, a szultán azt kérte tőle, hogy adja neki emlékbe a kardját. 
Erre Zrínyi ezt üzente neki: nem a kardban, hanem a karban vagyon az 
erőm, ami latinul így hangzik: non in gladio sed in brachio fortitudo, et mi-
litia manet."780 

776 LANCSICS, Miscellania, 1/1. 217-228. Kézirat. PFK, BK+ 13. 1/1. Vö. 
SÓLYMOS Szilveszter, Benediktina, Bencés írások, Pannonhalma, 2001, 314. 

777 SZENTJAKABI Lázár, Karner Egyed versei, Latin tanítóköltemények a XVIII. 
század elejéről, Pannonhalma, 1997, Pannonhalmi Füzetek, 39. 

778 SZÖRÉNYI László, Mária, a magyar történelem tanúja. Koptik Oáó = Uő, 
Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, 
Bp., 1993, 123-130. - KOPTIK Odó, Thalleidos liber, I—II, Sopron, 1744. 

779 A Kovács Sándor Iván tiszteletére kiadott kötetben a lényegét már idéztem. 
BORIAN Elréd, Ismétlődés, mint életszemlélet kifejeződése Zrínyi Miklós 
műveiben = „Mint sok fát gyümölccsel...", Tanulmányok Kovács Sándor Iván 
tiszteletére, Bp., 1997. 55. 

780 Nicolaus Zriny optimus olim miles ad speciale certamen vocatur a quod[am| 
Basa Turcarum, cum suo parvo [?] gladiolo cum vicisset, et multos antea 
eo[rum| decapitasset Imperator Turcarum petiit illud gladium pro memoria si-
bi dari, praestitit Zrinius cum nuncio hocce: nem a kardban, hanem a karban 
vagyon az erőm, id est: non in gladio sed in brachio fortitudo, et militia manet. 
(A latin szövegben eredetileg magyarul írt mondatot a fordításban kurzivál-
tam.) LANCSICS Bonifác, Miscellanea, II/4, 95. Kézirat, PFK, BK. +13/2. 



5.2.3. Zrínyi-ábrázolások™1 

Az első Zrínyi-kép, amelynek létezéséről tudunk, Győrben volt a Himmel-
reich-féle Apátúr-házban. Ez a ház már nem létezik, a freskó is eltűnt, csak 
egy leltárból értesülhetünk róla.782 A lépcsők előtti díszes teremben a német 
birodalom városai, az év hónapjai, illetve a szentgotthárdi győzelmet ábrá-
zoló freskó és Magyarország térképe volt látható. A leltárban a fogadóte-
rem díszítésének felsorolásakor az utolsó tételként ezt olvashatjuk: „Zrínyi 
Miklósnak és egy török szultánnak képe" („Effigies Nicolai Zrenii una, et 
altera Imperatoris Turcarum").78'1 Nem nyilvánvaló, hogy melyik Zrínyiről 
van szó, de valószínűleg a szigetvári hős és Szulejmán szultán képmását 
ábrázolhatta a festmény. Feltűnő, hogy a főapáti fogadóteremben nem egy 
szentet ábrázoltak, hanem Zrínyit és egy török szultánt. Sólymos Szilvesz-
ter így ír a képről és sorsáról: „Zrínyi Miklós portréja is meglepetés, de a 
falon vele együtt egy török szultán (Szolimán) képe is említve van, ami bizo-
nyos elismerést fejez ki a kiváló ellenfél, a török fővezér iránt. Hogy Zrínyi 
Miklósnak volt-e közelebbi kapcsolata Pannonhalmával, arra nem sikerült 
adatot találni. Mi lett mindennek a berendezésnek a sorsa? Joggal tételez-
hetjük fel, hogy Gencsy Egyed főapát átvitte ezeket a jelenlegi Apátúr-ház 
helyén állott épületbe. Ez az épület közel hetven évig állott, amíg Sajghó 
főapát a mostani nagyszabású rezidenziát megépíttette. A Sajghó Benedek-
féle Apátúr-háznak sajnos semmiféle inventáriumával nem találkoztunk. 
Az 1786-os II. József-féle feloszlatással az épület berendezése is ve-
szendőbe ment, akárcsak Pannonhalmán, ill. az eladott dolgok ellenértéke a 
Vallásalap pénztárába került."784 

Az 1802-es visszaállítás után a főapátok klasszicista stílusban építtették 
meg a könyvtárat és a templom tornyát (1824-1835). A könyvtár termének 
hosszanti falán jeles magyar írók és művészetpártolók képmásai láthatók. 
Köztük van Zrínyi Miklósé, majdnem Mátyás királyéval szemben. Zrínyit 

781 Az említett alkotások nem szerepelnek CENNERNÉ WILHELB Gizella A Zrí-
nyi család ikonográfiája című munkájában (Bp., 1997). 

782 SÓLYMOS Szilveszter, A Himmelreich-féle győri Apátúr-ház inventáriuma 
1671-ből = SÓLYMOS Sz., Benediktina, Bencés írások, Pannonhalma, 2001, 
219-235. Szent Gellért Kollégium Könyvei. 

783 SÓLYMOS Szilveszter, I. m., 222., 225. 
784 Uo., 232 



szakállasan és dédapjára emlékeztető arcvonásokkal ábrázolták, ezért arra 
gondolhatunk, hogy mintája a Kazinczy-féle Zrínyi-kiadás elején található, 
a szigetvári Zrínyi Miklóst ábrázoló képmás lehetett.785 

Kazinczy 1831-ben a pannonhalmi utazására visszaemlékezve így ír a 
könyvtárban ábrázolt személyekről: „A honját szerető szerzet a plafondnak 
egyik és másik felére tizennyolc boglárt festete, melyek közül nyolc még 
nem kapa nevet. A jobb oldal boglárin áll Nro 3. Verbőczy István, 4. Hu-
nyadi János (itt, bár igen nagy, helyén kívül), 5. Mátyás, a király, 6. Vitéz, 
a püspök, Révai Miklós; a baléin Nro 3. Szabó Dávid, 4. Zrinyi Miklós, 5. 
Kálmán, a király, 6. Pázmány Péter, 7. Gróf Gvadányi József."786 

* * * 

Pannonhalmán 1939-194l-ig épült fel az „olasz" gimnázium. A gimná-
zium bejáratánál található a Jeges-terem, „amely Jeges Ernő festőművész-
ről kapta nevét, a művész falfestményen mutatta be az olasz-magyar törté-
nelmi kapcsolatokat."787 A freskón a költő és hadvezér Zrínyi Miklós lovas 
alakja Mátyás király és XI. Ince pápa között, mindkettőtől egyenlő távol-
ságra van ábrázolva. Jobbjában egy kivont kardot tart, baljában pedig egy 
könyvet. Előtte a bíborosi ruhában levő Pázmányt láthatjuk. A művész ki-
jelölte Zrínyi eszmetörténeti helyét: Mátyás király, a tanulmányait irányító 
Pázmány érsek és a törökellenes nemzetközi szövetséget szervező XI. Ince 
pápa társaságában néz ránk Mars és Paliasz fia. 

785 „így azt állíthatjuk, hogy az 1816-ban megszületett Zrínyi-kiadás legalább 
annyira Csokonai érdeme, mint Kazinczyé. Kis túlzással egyenesen Csokonai 
megvalósult posztumusz tervezetének is tekinthetjük." BÉKÉSI Gábor, Csoko-
nai megvalósult tervezete: Kazinczy Zrínyi-kiadása, Irodalomismeret, 1999. 
1-2. szám, 222. - A legnagyobb Pannonhalma-albumban látható Zrínyi portré-

jának fotója. Vö. HAPÁK József - SÓLYMOS Szilveszter, Pannonhalma, A 
hegyen épült város, kiad., Magyar Könyvklub és a Pannonhalmi Főapátság, 
2000, 86. A fotó bal felső szélén, Könyves Kálmáné mellett látszik Zrínyi kép-
mása. 

786 Kazinczy Ferenc utazásai, 1773-1831, kiad., szerk., jegyzetelte BUSA Margit, 
Budapest-Miskolc, 1995, 345-346. Kazinczy Hunyadi Jánosról bizonyára 
azért jegyezte meg, hogy itt nem szerencsés az ábrázolása, mert bár nagy hős, 
de nem volt író. 

787 HAPÁK József - SÓLYMOS Szilveszter, /. m., 159. A 158-159. oldalon lát-
ható a freskó fotója is. Az egyházi iskolák államosításakor, 1948-ban beme-
szelt freskót még vissza lehetett állítani, bár az eredeti szépségét már csak sejt-
hetjük. 



Templomhajó labirintussal Franciaországban, St. Quentin 
(Az Amiens katedrálisában található labirintust utánozták.) 
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Jeges Ernő freskója a Pannonhalmi Gimnázium és Kollégium bejáratánál - A témája a magyar-olasz 
kapcsolatok, Mátyás király, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós és IX. Ince pápa a freskórészlet központi alakjai. 



Dicsérte tervemet. De: „Van-e vezetőd?", kérdezte. „Nincsen senkim, csak 
Istenben és szemeimben bízom, hogy nem vezetnek félre." „Semmire sem 
jutsz", mondta; „hallottál-e valamit a krétai labirintusról?" „Valamit hallot-
tam." Mire ő: „Világcsoda volt az, annyi szobával, rekesszel, folyosóval, 
hogy aki vezető nélkül mert oda belépni, folytonosan erre-arra bolyongott, 
tekergett, és soha nem talált kivezető utat. Pedig mindez tréfa volt csak 
amellett, ahogyan a világ útvesztője van megépítve, különösen mostaná-
ban. Nem tanácsolom hát, hogy magányosan induljon útnak. Higgy nekem, 
tapasztaltabbnak." 

II. fejezet 

így szóltam: „Uram, Teremtőm, értem, hogy egyedül te vagy minden; aki 
téged bír, könnyű szívvel lemondhat az egész világról, mert benned többet 
bír, mint amit kívánni képes. Tévelyegtem, már tudom, kóboroltam a vi-
lágban, teremtett dolgokban keresve megnyugvást. De ez órától fogva raj-
tad kívül más gyönyörűséget nem áhítok, magamat teljességgel neked 
szentelem, csak te erősíts meg engem, hogy tőled ismét el ne tántorodjam, 
és ne kövessek el újra esztelenséget, amivel tele van a világ. Őrizzen meg 
ettől a te kegyelmed, arra hagyatkozom." 

XXXIX. fejezet 

Johannes Amos COMENIUS, Labyrint svëta a ráj srdce, 
Lissa, 1631, Amsterdam, 1663. 
A világ útvesztője és a szív paradicsoma, Bp., 1990, 14., 170. 
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Donne, John 327 
Draskovich Gáspár 373 
Draskovich János bán (1640-46), nádor 

(1646-48) 22,366,371 
Draskovich Mária Eusébia 325 
Draskovich Miklós 25, 54 
Duc, Thierry 342 
Diimmerth Dezső 251 

ÉcsyÖ. István 149 
Ehrenberger Róbert 379 
Eisenberg, Nana 158-159 
Eleonora, Magdaléna, Theresia királyné 

93 
Elkána 108 
Enceladus 344 
Engelsperger, Innozenz 159 
Eötvös Péter 132 



Erdélyi László 377 
Erdődy Imre 286 
Erdődy Sándor 379 
Erőss Máté 178 
Erzsébet, Szent 354 
Esterházy Ádám 58 
Esterházy Anna Júlia 56 
Esterházy Antal 60 -61 ,70 ,73 
Esterházy Bálint 60 
Esterházy család 33 ,41 ,56 , 59-60, 64, 

68 ,71 ,92 ,95 -96 ,99 , 110-111, 167 
Esterházy Dániel 60, 70 
Esterházy Ferenc 59-60, 96 
Esterházy-fiúk (László, Ferenc, Tamás, 

Gáspár) 13 ,32 ,64 ,96 ,221 
Esterházy Gábor 110 
Esterházy Imre pálos, esztergomi érsek 

23,381 
Esterházy József (Esterházy Ferenc fia) 

60,73 
Esterházy József (Esterházy Pál fia) 

106,108-109 
Esterházy László 32-33, 36, 56, 72, 368 
Esterházy Mihály (Esterházy Pál fia) 

108 
Esterházy Miklós nádor 16, 44, 57, 292, 

298 
Esterházy Orsolya 46 
Esterházy Pál (Estoras Paulus) 13, 23, 

25-26, 41 ,43-47 , 49-50, 54, 56-59, 
61-63, 66-73, 93-94, 96, 98, 167, 
169-170, 182, 195, 198,219,223, 
286 ,303,327,333,351 

Esterházy Zsigmond 60, 132 
Esze Tamás 136 
Eszterházy János 60 
Etényi Nóra, G. 166-168 
Euridice 342 
Ezekiás 100 

Ezekiel próféta (Hiszkija) 329 

Fabius 88 Fabó András 29, 129, 305, 312 

Falusi Dániel 292 
Farkas Gábor 17 
Farkas Róbert 138 
Fazekas István 57, 136, 138, 154, 230 
Fejér György kanonok 246 
Fénelon, François 206-208 
Fenyvesi László 222 
Ferdinánd, Etruria fejedelme 85 
I. Ferdinánd 212,332 
II. Ferdinánd 200, 256, 365 
III. Ferdinánd 39, 82-83, 86, 93, 96, 

105, 142, 160,200, 214, 234-235, 
258, 261-262,285-288, 293-294, 
299-300,323,370 

IV. Ferdinánd 71,288,366 
Ferenc, Szent 28, 90, 99 
I. Ferenc magyar király, császár 245, 

255 
Ferhat 336 
Fodor Pál 159 
Forgách Ádám 167, 178-179, 192-193, 

221, 226, 236,286-287, 296, 302-
303, 323,380 

Forgách Ferenc váradi püspök, történet-
író 186 

Forgách Pál bencés (Forgách-kódex) 
252 

Forgách Simon (Forgách Ádám fia, 
kuruc generális) 62,238-239,241, 
380 

Forstall Márk 14, 26, 30, 34, 38, 52, 54, 
72, 139,215,227,348,375 

Fraknói Vilmos 41,268 
Frangepán Ferenc 52, 153, 255 
Frigyes Vilmos 324 
Fríz András 173 
Frizon, Leonard 29,35, 144, 148. 150-

152, 154, 181, 214—215, 237, 266 
Fröhlich Erasmus történetíró 246 
Fülöp Éva 60 
III. Fülöp spanyol király 101 
IV. Fülöp spanyol király 147, 197, 238 
Fűzfa Balázs 43 



GalavicsGéza 33,330-331,346-347, 
355 

Gálos Rezső 245-246 
Garampi József nuncius 254 
Gárdonyi Albert 246 
Gáspárffy Tamás 131 
Gebei Sándor 17, 294-295,307 
Gencsy Egyed főapát 382 
Gergely Jenő 227 
Gergely pápa. Szent 111 
Giannantoni, N. 326 
Góbriás, a perzsák generálisa 106 
Gömöri Éva 37 
Gonda Imre 157 
Gorup Ferenc veszprémi püspök 132 
Grebner 258 
Grémonville 145-146,153,310 
Grüll Tibor 220 
Gründer, Gottfiedus 115 
Gvadányi József 383 

Gyen is András 217 
Gyöngyösi Gergely pálos 22, 49, 336, 

352-353, 380 
Gyöngyösi István 332,351 

Hajdú Péter 342 
Haller Gábor 192 
Hamilcar 248 
Hamlet 57 ,70 
Hamy francia történetíró 232 
Hannibál 37 ,86-87 ,248 
Hantsch, Hugo 147 
Hanuy Ferenc 191 
Hapák József 383 
Hardi Gábor Titusz 311 
Hargittay Emil 159,235,341 
Haszán kanizsai pasa 373 
Hauer Ferenc 223-225, 253, 257-258 
Hausner Gábor 26,43-^4,53, 130, 151-

152 
Heidl György 336,343 
Heister tábornok 178 

Héjjas Eszter 148 
Hektor 86, 352 
Helena (Szent Ilona) 114 
Héli 108 
Héliosz 330 
Hell Miksa jezsuita csillagász 247 
Heller Bernát 34 
Hellmar Antal jezsuita 210-211 
Hengl, Martina 162 
Hennenius, Christianus 214 
Hercules 87 ,89-90 ,216 ,370 
Hermann Egyed 28,218,220-221,252, 

259 
Hermész 351 
Hernau történész 159 
Hero 184 
Hertz, Giovanni Giorgio 349 
Heszperidák 77 
Hets J. Aurelian 138-139,173 
Hevenesi Gábor 3, 14-15, 130, 133— 

134, 136, 138-139, 163,166,180, 
247,284 

Hibranus, Michael 189 
Himmelreich György 382 
Hocke, Gustav René 346 
Hoffmann Pál 32-33, 37,40, 64, 68-69, 

72, 130,368 
Hohenlohe, Julius 181,223 
Hocher kancellár 46, 153, 308 
Hóiban Maria 222 
Holdházy János püspök 292 
Hölvényi György 17,140-141,143, 

164, 185,201,267 
Hóman Bálint 200,218,247 
Homérosz 133,245 
Homonnai György 172,286,294 
Hopp Lajos 354 
Hoppál Mihály 346 
Horányi Elek (Alexius) 24, 165-166, 

168-169, 186, 199-202, 207,210-
211,220-221,239, 246, 253 

Horatius, Flaccus Quintus 33, 38-39, 
81,216, 226,325,335,340 



Horn Ildikó 130,171,303 
Horváth Stancsics Markó 368 
Hosko, Emanuel 27-28 
Hungler József 132, 266 
Hunyadi János 151,383 
Hyppolitus mártír és ellenpápa 343 

Ignác, Loyolai Szent 133-134,337 
Ikarosz 334-335, 350, 352 
Ilona, Szent 21 ,74 
Imre Mihály 331 
Imre, Szent 337 
XI. Ince pápa 383 
Ispán Ferenc 52, 306 
I. István, Szent 103, 106-107, 185, 189, 

218, 253,332,337 
Istvánffy Miklós 138, 185-186, 200, 

202 ,212 ,218 ,234 ,365 
Ivanovics Tamás 291 
Iványi Béla 222 
Iványi Emma 26, 44-45 
Izaiás próféta 329 
Izsák 34 
Izsépy Edit 344 

Jablonowski, Jan Stanislaw 206 
Jákob 108-109,329 
Jakusits György egri püspök 144 
Jankovics József 52, 132, 178, 183,240, 

308, 332, 351-352 
Jankovics Marcell 346 
Jankovits László 340 
János Kázmér lengyel király 147, 161, 

191, 249, 262, 285, 287-288, 294, 
302 ,307,324 

Jarecsni János 241 
Jáson (Iaszón) 93 
Jeges Ernő 383 
Jenei Ferenc 132 
Jeremiás próféta 305 
Jeromos, Szent 21,224 
Jézus 21 ,64 ,68 ,70 ,337 ,342-343 
Joás király 70 

Jób 108 
Jonatán 76 
József nádor (1776-1847) 257 
I. József 60,62,73, 105, 135, 154-156, 

228, 230, 254 
II. József 15, 141, 184,208, 231 ,239-

240,243-246, 254, 257, 382 
József, Jákob fia 108-109 
József, Szent 25 
Judit bibliai hős asszony 70-71, 176 
Juno 107 
Juppiter 87 

Käfer István 203 
Kaizer Ferdinánd ferences 28 
Káinoki Sámuel 219 
Kalocsay Krisztina 64 
Kanizsai Orsolya 249 
Kanyaró Ferenc 34, 180 
Kapi Gábor 137 
Kaprinai István 5, 15, 31-32, 131, 140-

141, 156, 163-165,201-204, 206, 
208-212, 217, 219, 231-232, 246-
247, 251,253,267,375-376 

Karácsony János 28 
Kardos Tibor 39 
Karner Egyed főapát 381 
II. Károly spanyol király 93 
III. Károly magyar király (VI. Károly 

császár) 105,142,155,254,260, 
330 

IV. Károly, Fülöp fia 147 
V. Károly német-római császár 113, 

338 
X. Károly Gusztáv svéd király 287, 306 
XII. Károly svéd király 231 
Károlyi Sándor 58, 269 
Karsai Lucia 326 
Kartal Zsuzsa 371 
Kasic, Bartol 14 
Kászoni Márton prépost 52 
Katona István 14,41,141,156,165, 

168, 184, 190, 196, 199,203,207, 



218, 220,223-224, 246-247, 253-
256, 257-260,262-265, 268, 375 

Katzianer, Hans 212 
Kaunitz herceg 243, 245, 252 
Kazinczy Andrea 37 
Kazinczy Ferenc 42, 232, 347, 383 
Kazy Ferenc 15,45, 130, 137, 139, 163, 

180, 185, 187-204,217-219, 224, 
226, 234-237, 255, 259-260, 262-
264, 266-267, 283- 288, 291, 310-
311 

Kazy János 15, 181, 185-187,201,204, 
209 

Kazy testvérek 203-204, 2 6 ^ 2 6 7 
Kecskeméti Gábor 23, 32, 340 
Kecskeméti Zsigmond 243-244 
Kecskés László 178 
Keglevics Zsigmond 291 
Kelemen Imre 246 
Kemény János 16,44, 66, 160, 178, 

191-192, 196,221,239-240,261, 
263, 294,300,306, 329, 344-345, 
353, 379-380 

Kemény Zsigmond író 379 
Kéri Bálint 15,41, 164, 185, 199, 202, 

209-216,232,235, 237, 267-268, 
375-376 

Kéri Borgia Ferenc 220 
Kern, Hermann 346 
Kéry Ferenc 23, 29, 34, 48, 50 
Kéry János pálos 4, 13, 17,21,23-42, 

48, 50-55, 62, 64-66,68-70, 72, 
74-75, 114,154, 169, 183, 215-216, 
235, 265, 306, 336, 348, 355, 370, 

Kéry János, a pálos apja 28, 64 
Ketteler történész 214, 255 
Khevenhiller, Franz 234-235 
Király Erzsébet 33, 133,329 
Király-Gyenge Ilona (Csesznegi 

Miklósné) 59,61 
Kirinic 216 
Kisbán Emil 21-22 ,24-25 ,28 ,54 ,65 , 

135 

Kisdi Benedek 138 
Kiss Imre jezsuita 176-177,237 
Klaniczay Tibor 22, 24, 41, 53, 130, 

132, 140, 143, 151, 171,221,241, 
248,293, 324-325, 338, 340 

Kleanthész 38,81 
Kleopátra 329 
Klobusiczky András 14,16,292,296, 

299-301,303,305,324 
Knapp Éva 71, 171,340 
Koelerus, David 328 
Kohári István 178 
Kol inovics Gábor 60 
Kollár Ádám 247,251 
Koller Ignác jezsuita 199,264 
Koller Ignác veszprémi püspök 50 
Koller József pécsi egyházmegyés 199, 

264-265 
Koller József pozsonyi jezsuita rektor 

199,201 
Kollonich László kalocsai érsek 254 
Koltai András 17,168,172 
Komáromi János 141 
Koncz József 52-53 
Konstantin császár 21 
Könyves Kálmán 383 
Köpeczi Béla 146, 156-157, 206-207, 

257 
Köprülü Ahmet 179-180 
Koplik Odó 381 
Kornéli János 15,45,163-173, 175, 

178-184, 188, 197-198, 215 ,235-
236, 256, 263-264, 267-268,298 

Kornis Gáspár 328-329 
Kornis Károly 328 
Kosáry Domokos 138, 140, 143-145, 173 
Kovács József László 194, 298, 340 
Kovács Sándor Iván 17, 26, 32-34, 37, 

41,56-57, 62-63, 133, 144, 146, 
152, 161, 171,228,241,301,303, 
324-325, 327, 329, 332-334, 341, 
345, 348-349, 351, 367-368, 379-
381 



Kovács Sándor, V. 22 
Krauss, Georg 303-304 
Krcelic 216 
Krisanich János 368 
Krisztina svéd királynő 288, 323 
Krisztus 33, 49, 64, 66, 263, 326, 330, 

332, 339, 341-344, 354,370 
Kukuljevic-Sakcinski, Ivan 216 
Kulcsár Péter 152,217,344 
Kunigunda 158 
Kurcz Ágnes 148,151 

Lackner Kristóf 340 
Ladányi, Franciscus horvát történetíró 

216 
II. Lajos magyar király 35-36, 79, 295, 

332,337 
XIV. Lajos 30 -31 ,42 ,51 ,58 ,73 ,86 , 

140, 143-144, 146-148, 150, 152-
154, 157-159, 161-162, 195,206, 
215, 229, 237-238,257,266, 268, 
283,285 

Lakatos István 332 
Lancsák Gabriella 241 
Lancsics Bonifác 380-38] 
Lang, Mauritz 32,216 
László Hermina 151 
I. László, Szent, magyar király 27, 34, 

38 
Laszowszki, Emil 151 
Lebár Mária 151 
Legányi Norbert főapát 17 
Legeza László 25, 138,205 
Leibniz, Gottfried 157-158 
Lenz, Rudolf 23 
Leskó József 251 
Leslie, Walter 250 
Lessinius, a lengyel király követe 160 
Leunclavius, Joannes 186 
Lionne 144 
I. Lipót (Leopold) császár 24,43, 

49-50, 53, 57-58, 66, 68, 83, 93, 
97-98, 101, 105, 129-130, 137-138, 

142, 145, 147, 151, 153-157, 158-
162, 172, 175-176, 192-194,214-
215, 228-230, 236-238,242,244, 
254-256, 260-262, 283, 287-288, 
290,310, 350 

Lippay Ferenc 170 
Lippay György érsek 15-16,44-46,72, 

130, 136-137, 146,152, 163, 165, 
168-172, 175, 177, 182-184, 191, 
197, 204, 228, 266-267, 283-287, 
289-291, 293, 297-302, 304, 309-
312, 323-324, 370-371,379 

LippayJános 136 
Liska Endre 21 
Livius, Titus 156, 248, 367, 373 
Lobkowitz, Wenceslaus herceg 129, 

153, 197 
Löbl Mária Zsófia 29, 367 
Lorántffy Zsuzsanna 174, 304 
Lubomirski, Jerzy herceg 249 
Lucio Giovanni (Lucius) 185, 209-211 
Lukács evangélista 92, 346 
Lukács István 221 
Lukács László jezsuita 4, 136-137, 143, 

204-205 
Lukácsy Zoltán 292 
Luther Márton 38,339 

Maas, Ferdinand 252 
Mabillon, Johannes 3, 138 
Magger Placid főapát 286, 377 
Majláth János 379 
Makk Zsuzsanna 373 
Makkabeus testvérek 149,151 
Makkai László 230 
Malachiás 110 
Marcellovic 216 
Marckl, Matthias 59 
Margalits Ede 365-366 
Margarita Desanna Máchiónissa 108 
Mária, Jézus anyja 58, 65, 67, 69-71, 

92, 103-104, 175,219, 337, 341, 
347,380-381 



Mária Terézia magyar királynő 5, 23, 
140, 142, 174, 204, 239, 243, 245, 
251-252,254, 375 

Marino, Giambattista 33,133,334 
Markó Árpád 380 
Mars 36-37, 39-40, 43, 48-50, 56-57, 

75, 77, 80, 82-83, 85-88, 97, 170, 
326-327, 335, 340,342, 344, 
349-352, 366, 383 

Marsili, Luigi Ferdinando 229 
Máthé Gergely censor 257 
Matthaeovich János pálos 22 
Matusek András 204 
I. Mátyás, Hunyadi, magyar király 78, 

85, 132, 140, 143,203,213,266, 
289-290, 295, 331-332, 365, 375, 
382-383 

II. Mátyás, Habsburg (1608-1619) 200 
Mayer Judit 345 
Mazarin, Jules bíboros 144 
Medea (Médeia) 50, 115,336 
Medgyesi Pál 305 
Mednyánszky Jónás 304, 306 
Mencke, J. G. 159 
Merényi Lajos 59, 71 
Meszlényi Antal 23, 136, 206 
Meurer, Martin 167 
Meyer, Martinus 168,265 
Mihalovics Ede 24 
Mihály archangyal 99, 104, 108 
Mikes Kelemen 351, 353-354 
Miklós, Szent 175 
Mikótzy 216 
Mikszáth Kálmán 333 
Mikulich Tamás 369 
Milecz János 378 
Miletus 344 
Miilei István 130 
Miller Philipp 129-130 
Miller, Hans Rudolf 32 
Milotai Nyilas István 340 
Minotaurus 341 
Miskolczy Gyula 34 

Moesch Lukács 67 
Molnár Antal 17 ,131,222,264 
Molnár Imre 132,148-153 
Molnár János 221 
Molnár László V. 170 
Molnár Sándor 144 
Molnár Szulpic 377 
Monok István 53, 130, 151 
Montecuccoli, Raimondo 5 ,48, 145, 

150-151, 155-156, 160-162, 166, 
169, 172, 175, 178-181, 190, 192-
194, 196, 212, 214, 219, 223, 226-
227, 232, 234-240, 242-244 ,250-
251, 259, 261-265, 268, 290, 311 

Monteverdi, Claudio 334 
Mózes (Moyses) 54, 92 
Mraz, Gerda 23 
Mraz, Gottfried 162,178 
Muraközy Gyula 341 
Muszka Miklós 199,217-221,232 

Nádasdy család 309 
Nádasdy Ferenc 15, 32, 41, 46, 57, 60, 

129, 131, 141, 153, 156, 169, 175, 
207, 216, 228, 255, 286-287, 305, 
309 

Nádasdy Tamás nádor 212, 368 
Nagy András 346 
Nagy Iván 347 
Nagy Károly frank uralkodó 155, 

157-158 
Nagy László 174,177,294-295 
Nagy Lesseny, Michael 65 
Nagy Levente 17,154,207,228-229, 

300, 308,310-311 
Nagy Péter H. 40 
Nagy Sándor (Alexander Magnus), 

makedón király 21-22, 36-37, 88-
89, 225-226, 241,351, 373 

Napkirály (lásd XIV. Lajos) 145 
Natal is történetíró 186 
Négyesy László 380 
Nel, Johann 330,345 



Nemeskíirthy Harriet 149 
Nemesszeghy Ervin 139 
Németh Ambrus 246 
Németh S. Katalin 27 
Nero 37, 88 
Niederhauser Emil 157, 243 
Niger, Pescenninus 226 
Noé 67, 107,229-230 
Novak Krizosztom főapát 246 
Nováky Hajnalka 23, 32 

Nyerges Judit 332, 351 

Obosztrenecz Jakab (Oberstenecz Jakab) 
27-28, 114 

Octavianus (Augustus) 329 
Odüsszeusz 336, 343 
Oidipusz 81,355 
Oláh Miklós érsek 186,218 
Oliva, jezsuita generális 205 
Opmer 365 
VIII. Orbán pápa 38-39, 86, 144 
Orcus 88 
Ordódi János 176 
Orizon 326 
Orlovszky Géza 17, 53, 67, 130, 151-

152,348 
Orpheus 334,342 
Ostrosich Mátyás 183 
Ostrovius király 78 
Ottendorf Henrik 259 
Óváry Lipót 65 
Ovidius, Publius Naso 17, 49, 67, 70, 

201, 205, 226, 331,334-335, 341 

Őry Miklós 338 

Paintner Mihály 165,168-169,186-
187, 199,201,204,210-211,218, 
245-246, 250-255,304 

Pál, Szent (Saul, Paulus) 111, 170 
Pálfalvay János 284, 286 
Pálffy család 149 
Pálffy Géza 159 

Pálffy Mátyás főapát 377 
Pálffy Miklós (f 1679) 303 
Pálffy Miklós nádor ( | 1732) 60 
Pálffy Pál nádor 284, 292-293, 302, 

323-324 
Pálffy Tamás 32-33, 36, 64, 72 
Paliasz (Pallas) 3 6 - 3 7 , 3 9 ^ 0 , 8 1 - 8 2 , 

88, 143, 170,351,366,383 
Palma Ferenc Károly 5, 14, 141, 145, 

153,190-200, 207, 232-243, 247, 
250, 253, 268 

Pápai Páriz Ferenc 348 
Papp Miklós, K. 296 
Papp Sándor 215 
Parchevicius (Parchevich), Petrus 222 
Parmenis 326 
Pastorius, Johann August 157 
Pásztor Lajos 171 
Patachich Ádám 141,212-213,233, 

254 
Patachich Gábor 212 
Patachich Péter 212 
Pauler Gyula 50,52, 129, 136, 153, 

161, 169, 175 ,215 ,235 ,284 ,309 
Pauler Tivadar 163 
Pavercsik Ilona 163-164,188 
Pázmány Miklós 132 
Pázmány Miklósné 132 
Pázmány Péter érsek, bíboros 16, 39, 

44, 132-133, 138,169-170, 172, 
191, 204, 219, 283, 294, 298-300, 
310-311, 337-339, 343, 365,383 

Peirithoosz 342 
Pejacsevich Julian 222 
Periklész 38,81 
Perjés Géza 147, 154, 182, 212, 243, 

292,311 
Peták Eleonóra 349 
Péter Katalin 176, 230, 284-285, 291, 

293, 296, 323 
Péter László 166 
I. Nagy Péter orosz cár 73, 177, 231, 

307 



Péterffy Károly (Peterffy Carolus) 164, 
211 

Pethő Gergely 209,212,218-219 
Petki István 192,249 
Petrityvity-Horváth Kozma 44, 286 
Petronius, Arbiter 340 
Pettkó Béla 296, 301 
Pfalzi Henrietta 293, 323 
Pfeffel, Andreas 330 
Pfleger, Johannes 167 
Phaedrus 325 
Phoebus 254 
Phoenix 27, 53, 90,114 
Piccini, Giacomo 346, 348-349 
Pichl, Wenceslaus 213 
Pio, Marchius 226 
Platón 38,81 
Platthy Mátyás 173 
Plutarchus (Plutarkhosz) 104, 107 
Pluto 342 
Pollux 39 ,82 ,334 
Pölöskei Ferenc 227 
Pompeius, Cnaeus Magnus 35, 37, 78, 

88 
Pongrácz Ignác 22 
Porcia, Johannes Ferdinand, herceg 161, 

284,300 
Porte, Dominik 130 
Pray György 5, 135, 141, 168,218, 

232-234, 245-253, 268, 304, 347 
Prioratro, Galeazzo Gualdo 5, 156, 

158-159, 161-162, 166, 172, 188, 
193,235 

Propertius, Sextus 70 
Proserpina (Perszephoné) 342 
Pucheim (Pucham) generális 301,323 
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rlárom-négy évszázados némaság után szólalnak meg ebben a 
könyvben a pálos és a jezsuita történetírók. (...) Borián Elréd a 
Zrínyi-kutatás, egyben a magyar tudomány régi adósságát tör-
lesztette. Könyvtári és a kézirattári halhatatlanságukból, hogy be-
szédre szólíthassa az elnémult vagy elnémított szerzetes történet-
írókat, zárak sokaságát kellett megnyitnia. Előítéletek, cenzúrák, 
elhallgatások, kifejezési formák, szimbólumok zárait. Indokoltan 
hangsúlyozza a szerző - a korra jellemző szimbólummal élve - , 
hogy labirintuson kell végigmennie: a XVIII. századi történetírás és 
a Zrínyi-recepció labirintusán. 

Ajánlom a magyar történetet az egységben látás igényeivel vizs-
gáló szakembereknek, a Zrínyi kutatóknak, a XVII. század jobb 
megközelítéséért fáradozóknak, és mindenkinek, aki tudja, hogy 
Magyarország története nélkül csonka lenne Európa. Haszonnal for-
gathatják az irodalomtörténészeknek, az egyháztörténészek, a törté-
netírók, a tudománytörténészek, mindazok, akik nem merev sémák-
ban, hanem működésében kíváncsiak a XVIII. századi Magyaror-
szág művelődéstörténetére. Segítséget nyernek belőle a tanárok és a 
diákok. Akit pedig érdekel a magyar történelem ismeretlen földje, a 
„terra incognita" izgalmas világa, az különösen is örömét lelheti 
benne. Megérti, hogyan nyithatók meg az értékőrző hallgatás zárjai, 
és talán jobban megérti Zrínyi Miklós méltó „örökösét", a grosbois-i 
néma barátok kolostorában bujdosó vezérlő Fejedelmet. 

R. Várkonyi Agnes 
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