II. VELECHINUS ISTVÁN
BETHLEN GÁBORNE KÁROLYI ZSUZSANNA FÖLÖTT

<Alr>
Halálrol valo emlekezet, melly lett az Felséges Bethlen Gabornak, Isten kegyelmeboel Magyar, Toot, es Horwat etc. Országoknak válaztott
Királlyának, Erdely Orgnak Fejedelmenek, es Székelyek Ispannyának
kedves házastarsának, az neháj Felséges Caroly Susanna Fejedelem
Aszonnak temetesének idejen, Sz. lacab havának 1. napián, 1622.
esztendőben, Cassan. VELECHINUS ISTVAN, az Cassaj Magyar
Ecclesianak második meltatlan Lelki pásztora által. Nyomtatta Cassan,
Mollerus Miklos, ü Felsége typographusa.
l
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<A2r> Micsoda hertelen valo siránkozásra hanyatlott okok terjeztettenek szemeink eleiben? micsoda szokatlan szomoruságra ingerlö
gyásznak homálya setetéllik ez levegö égben? micsoda ohaitassal
tellyes fekete házaczka helheztetett elönkben? micsoda alattomban
valo Zokogás szállott, Ó kegies halgatok, minnyáian szivetekben?
Oeszve tettétek kezeiteket, Le függeztettétek feieiteket; könyhullatásokkal terheltétek megh szemeiteket; siráshoz készétettétek
arczolattokat; panaszolkodások hallasára emeltétek füleiteket.
O keserü jelenségh! O czodalatos változás! Ha az kerek égnek változhatatlan Vrának amaz fel kent királyi Prophetája örvendetessegében, az eget, az földet, a” tengert, aa napot, az Holdot.és egyéb teremtett állatokat Istennek magaztalásában valo örömre keszeretti, ugian
azonokat én most ez nagy eseten sirásra nem készergetheteme? Mert, ó
sz. Isten! attol a, ki romlásra hanyatlott hazánknak oltalmazo edes
Annya vala; <A2v> attol a, kinek jelen letében batorságunk, távozásában félemlésünk, hozzánk jövesében örömünk vala; attol a, kit sokszor (noha nem kívánta) lövö szerszámoknak, es Doboknak Zengeseben, trombitáknak harsogásiban köszöntünk vala; attol, a, ki kegyelmessegének tejével sokakat ugyan éltet vala; attol attol aa keduetlen
halálnak sietö kegyetlensége miatt, el hagyattunk, el marattunk,
megh fosztattunk. O, fekete korommal jedzettetett bodogtalanságh!
O” sürö köddel be burettatott jajgatásnak napia! Micsoda nap. ez?
Zokogásnak, fohazkodásnak, siralomnak, keserüsegnek napia. Ez
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mái nap az, mellyen aa mi kegyelmes Vrunknak, Magyar országnak

választott Kirallyának jámbor, Isten felö, kedves, hiuseges, szerelmes
nehai házas társa, SVSANNA fejedelem aszony, nékünk nehai kegyelmes Aszonyunk, az itélet napiáiglan valo njugovo hailekábanszállettatik.
Erettünk éltében gondos vigyazasának érdeme erre onszol bennünket hogy távol letünkbennis, ez Nemes Király varasban Cassaban,
nem egyeb árros pompával, ha-<A3r>nem Istennek igejében be foglalt
boldogh emlekezctiról valo elmélkedessel szolgalljunk el takarettatasának napian.
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Hogy ez boldogul lehesserı, jer ima' tkozzurık.
Mi /ltyarık, etc.
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Text.

Psal. 81. vers. 6. 7.
„En montam Istenek vattok," „de mint egy köz ember, megh

hzzıı0ı<.”

AZ emberi gyarloságh es az halhatatlanságh soha öszve nem fér-

40
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kezhetnek, es miképpen az természettel, s” az mennyei bodogságnak
meltosagával igyenés lineán ellenkezik az, hogy az mennyei dicsössegben valaki halandónak találtatnék lenny; Igy mind ai természettel,
mind az emberi gyarlosággal egy altalliában ellenkezik az, hogy valaki
halhatatlannak talaltatnek lenni ez földön. Mellyböl követke-< A3v>
zik, hogy miképpen az mennyországh imillyen titulussal illéttetik;
,,Terra viventium", ,,Elöknék földe”,* Igy ez vilagh ellenben imillyen
nével neveztessek: Terra morientium, meg halóknak, halandóknak
földe.
Ezt jelenti ez el olvasott rovid bötü, melly mindenekre, az nagy
meltoságban helheztettekreis ki terjed, mellyröl egykevese bevebben
jer elmélkedgyünk.
Mindenéknek elötte pediglen erröl kel értekeznünk: Az nagy méltoságban levök az Fejedelrnek miert mondattatnak Isteneknek?
Avagy az Fejedelmék minden hatalmasságúake? kezdet és Végh nélkül
valoke? mérhetetleneke? halhatatlanoke? Nem, mert mind ezek ai
térémtö felségnek saját tulaidonsaghi. Nemis ezekre nézve mondattatnak Isteneknek. Hát miért? Töb okok közöl imezek nevezetessek. l.
mert az Istennek törvenyit es iteletit gyakorollyák az emberek között,
mint az 2. Cronic. 19. v. 6. megh tetzik, holott igy szol Iosaphat:
, ,Iol megh lássatok mit czelekesztek, mert nem ember ke'pe'ben ıˇte'ltek,
hanem az Vrnak képében." Az jokat oltalmazzák, az go-< A4r>noszokat megh büntetik. Annak Okaért az Istennek természetit kell követniek, ki az büjös bájosokat, varáslokat káromkodokat, es afféléket,
hogy megh büntessék érdemek szérént, igaz iteletiböl parancsollya
Levit. 20.`et 24. Deut. 13. vers. 9. c. 17. v. 5. 6. 7. cap. 18. v. 10.
Erre nézve névéztetnék Isteneknek. 2. Tovabba: Neminemö kivaltképpen valo Isteni ajándékokat közöl vélek az menyben lakozo Isten,
mint ki jön az Moses negiedik könyvének ll. részéböl*. Igy Haggaeus
Prk 1. részében* azt olvassuk, hogy Zorobábelnek Lelke az Isténtöl
indettatott. Mellyre nézve szent Pál azt paranczollya, hogy imátkozzunk érettek 1. Tim. 2[,2].
Szép nevezet ez: drága titulus ez, de megh lássák az Féjedelmek,
hogy ezzel fel fualkodásra valo alkalmatosságot ne vegienek magoknak, mert ha egy reszböl Istenek, masfreszböl közönséges sorsok vagyon minden rendbeli emberekkel. Isten szava ez: „Sicut caeterí
homines moríemíni". „mint egyeb emberek, szinten ugy tiis megh
haltok.” Hogy hogy? Az Istenek megh halnak? Igy <A4v> vagyone az
dologh? Mint egyéb emberek, ökis megh halnak, mert títulum eis
indulsit, immortalitatem non contulít, az Isten ez nevezetet nekik
ll8
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ingyen ádta, de halhatatlanságot nem adot nekik, azt mondgya
Cyrillus.
Minden igaz birodalom alatt lévö Országokban az Statusok között, avagy csak az jol rendelt Respublicákbannis az közönséges Törvények kivöl, vadnak kívaltkeppen valo Törvényekis, decreta particularia, mellyek egyeb országokat tartományokat, avagy várasokat nem
köteleznek, hanem csak azt az hol ki adattattak. Az egész kerekségben, melli minden alkotmánt be foglal, három Országh, es Országlas
vagyon, Mennyei, Pokolbeli, Földi. Ezeknek külön külön tulaidon
Törvenij vadnak, eggyknékis Törvenye az masikat nem kötelezi. Az
Mennyei Országban ez az decretum particulare, kívaltkeppen valo
Törvény: Valakik az mennyorszagnak lakosi, azok soha öröcke megh
nem halnak, hanem mind öröckön öröcke élnek. Esa. 25.* ,,Praecı`pitavit mortem in semptternumf' ,,el veztette az Halált mind öröcke”.
Kedves, drágalátos Törvény <Blr> ez, és boldogh, ai kinek ez Törvény adatik. Az Pokolbeli sajat Törvény ez: Az Pokolbol soha senkinek szabadulása nem leszen, hanem öröckön öröcke az Végh nélkül
valo halálban kell maradny. Psal. 48[,l5]. ,,Mors depascet eos,"
,,az Halál” mindenkor ,,émészti öket." O” késerü Törvén! Iob volna
soha nem születni, hogy nem ezzel kötéleztetni! Az Földi Törvény ez:
Minden embernek egyszer megh kell az testi Halált kostolny, Heb. 9
[,27]. ,,Statutum est hominibus semel morı`", ,,el vegezett dologh hogy
egiszer az emberek megh halljanak.” Rom. 5. v. l2. ,,Az Halál minden
emberekre el hatott.” Fel bomolhatatlan Törvény ez; megh valtozhatatlan Törvény ez; el kérülhetetlén Törvény ez; eggyenként mindennek adattatott ez; ,,0uís est homo, et non videbit mortem,"
,,kiczoda ember,és halált nem latna,” azt mongia szent David 88.
soltárában [v. 49.], az az, valaki ember, annak megh kell halny. Miczoda a” Fejedelem? Ember, Ember? Hát bizony megh kell annak is halny.
Amaz Thécoa várasbeli Aszonyállat nem valami köz réndén valo emberrel, hanem Kirallyal beszél vala, tud-<Blv>ni illik Daviddal, mikor
ezt monda, 2. Sam. 14. v. 14.: „Ime minnyajan megh halunk, es ollyanok vagyunk mint az viz, melly a' földre ki ontatik, es fel nem szedethet1`k", es nincsen ebben Istennel személy válogatás.
Miért nem veszi ki a” fejedelméket, fejedelem aszonyokat, és
egyéb hatalmosokat? Ezert mert azoknakis irattatott és adattatot ez
Törvény: „Statutum est," ,,el rendelt dologh”, hogy az ember megh
hallyon, a” mint amaz versben vagyon foglaltatuan:
Sub tua purpurei veniunt vestigía Reges
Ehez hasonlo imez:
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Est commune morıˇ, mors nulli pareit honori
Díves et fortis veniunt ad funera mortis.
Gazdag vala Salamon, erös vala Samson, tekéntetre szép vala Absolon;
Ezékis el multanak, mint egy köz ember megh holtak.
El feletkeznek sokan Lelkek veszedelme alatt, ai fejedelmek közül az Ö halandoságokrol, nem jut eszékben az Istennek ez, halandoságra intö mondása: „mint egyeb emberek, ugy megh haltok,ii hanem
czak erre figyelmeznek: ,,Ego dixi, Díj estisii, mint Herodes Act. 12. v.
21. 22. ki midön az ö Kiraly ruhá-<B2r>jában fel öltözven es az ö
szekiben kevélyen ülven, szollana ai kössegnek, ai kösségh ezt kialtia
vala: „Isten szava ez, nem embereii, mellyet ö nagy fel fualkodással
hal vala, de el vévé jutalmát, mert férgektöl emesztetek megh.
Alexander Macedo örömest szenvede elsöben az hizelkedöktöl,
hogy halhatatlannak, sõt Iupiter Isten fiának mondattatott, de mikor
sok sébékkel megh sebesétettet volna, megh ismere magát halandonak lenny s-azt monda: Hol vadnak most, ai kik engem Istennek vélnek vala lenny? Ezek ai sebek Istenségnek jeleje? Ez test szakadás, ez
vernek büséges folyása halhatatlanságnak jelenségeie? most veszem
észemben hogy nekemis megh kel halnom. Eszesseb volt az Attya
Philippus, ki azt akarta, hogy egy szolgaia minden nap ezt mondgya ö
neki: Philippe, memento esse mortalem, Philep Kiraly, megh emlekezzel rola hogy halando vagy. Ehez hasonlo volt Carolus Magnus
cze1ékedete*, mert midön halálnak orajahoz közel leven kerdették
volna, micsoda czimert irassanak anny gyözödelmé utan <B2v> az
Ö koporsojára, azt felelte, hogy az halálnak kepet irjak fel; Nem kivánta hadakozasával niert czimerét; nem kívánta ai Romai Imperiumnak két fejö sassat; nem Hi királyi pálczát; nem az ö viselt dolgainak
diczérétes jelenségit, hanem az halal képét, melljél jelentette hogy az
erössekis, az gyözödelmesekis az halálnak ereje, es hatalma alá rekeztettek.
Külömbözött ettöl az Assyriusoknak amaz hatalmas Monarchaja,
Nagubodonozor Kiraly, ki magában bizakodo fel fualkodásbol halhatatlanságot iger vala magának, és Isteni tiztességet halászot, azonban
eyeli latásokat lata;* Elöször latott egy Allo képet, kinek feje Arany
volt, labai czerepböl valok, melly látást midön Daniel magyarázna, azt
monda, „Te vagy Ó Kiraly, az az Arany fö,ii de labajd erötelének, és ai
te természetednek fundamentoma czak sár, föld, czerep, kit az köveczke, az halal, hertelen öszve törhet, öszve ronthat. Masodszor, latott egy magas és ágaival igen széleszen ki terjett állo fát, melly felöl
imillyen szozatot halla: ,,Vágiátok le az fát.” Magia-<B3r>rázvan eztis
Daniel, azt monda: ,,Az fa mellyet láttálii, ,,te vagy Kiraly, ki fel ma120

gaztaltattal,ii és té olly fa vagy, melly le vágatik, Zöldellésétöl megh
foztatik, az Kiralyi meltoságbol ki vettetik.
ˇ
Ismeıjétek megh tehat, ió Fejedelmék magatokat nagy állo képéknek, magasban fel nyult szélessen ki tériedett fáknak lenny, Iste5
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neknek lenny de megh emlekezzetek rola, hogy egy sincz közületek,
ai ki az halhatatlansággal diczekedhétnek, ,,sicut caeteri homines
m0I'í6mimi,ii „mint egyeb emberek meg haltok,ii mert igen igaz Horatiusnak amaz gyakorta szánkban forgo verse: Mors aequo pede pulsat
pauperum tabernas Regumque turres. Es:
Mors scep tra ligonibus aequat.
Nem hagyhatom el Iulius Caesarnak az hatalmasoknak halando voltokon valo álmelkodasat, ki noha Pompejust fölötte igen gyülölté,
mind az által mikor ai fejet (mellyet Ptolomaeus szolgai vittek vala
eleiben) latta volna, keservessen kezde sirny, czodalkozvan es szanakozvan azon, hogj ai nagioknak ugy mint a” kiczinyeknek, az erösseknek,
<B3v> mint az eröteleneknek, az Fejedélmeknek, mint az köz népnek
megh kell halny. Mi tehat Iuliussal nem kesergünke? nem ohaitozunke? latvan hogy az If ak ugy mint az vének; az ékessen öltözetöek,
mint az ruhátalanok; az tekéntetre kivánatossak, mint az kedvetlerı
tekentetöek; az Fejedehnek, Fejedelem aszonyok, mint egyeb fer ak,
mint egyeb aszonyállatok, az halal altal el ragattatnak, megh giözetnek, le veretnek; meg senvednek, rothadásra temek. Oi héjában valoságnak semmire köllö héjában valosága! Ez nehai kegyehnes Fejedelem
Aszonyunk nem volte valaha Iuno kivántatos tekentetivel? nem volte
Diana tiztességes draga öltözetivel? Nem volte Ceres Istentel ajándékoztatott bevölködesével? Mint lett dolga? mire valtozott allapattya?
„Sicuti caeteri homines,ii „mint egyeb emberekii megh holt. Ah ah siralmas emlekezet! E1 esett hazánknak ékes koszoruia; el esett országunknak eggyk fö Oszlopa; el esett az kereztyenségnek eggijk erös
tamasza; el esett ai szegenyeknek éltetö dájkája. Felseges Vrurık, el
esett elmédnek, szíved-<B4r>nek, gondolatidnak, tanaczodnak, söt
tellyes életédnek hason fele, melly mia lehete valami gyönyörüségéd,
lehete hátra valami vigasságod? Ez vala hiuseges segedelrned birodalmadban; Ez vala vigyázo szemed had visélesedbeng Ez vala nagy résziböl gondviselöd jelen es tavol létedben, enyhétöd sürö gondaidban,
vigaztalód szomorusagidban; Mellyek micsodák voltak egyebek; ha
nem az felsegedhez valo iházassagbeli, nagy es ki mondhatatlan igaz
szeretetinék buzgosága, es tapaztalhato jelenséghe? Sirattyák ötet,
mint Aszonyokat minden erösséghi, kesergik palotaj, oh'aityák ágyasházai, asztali, udvari, ékességhi, lepely, es minden ruházati.
Ti pediglen kegyelmes Vrunknak, es kegyelmes Aszonyunknak
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méltoságok szerént fel emeltett székek, mit czelekesztek? Sirtok,
gyaszoltok, es ha szolhatnátok, kéczég nélkül eképpen panaszolkodnatok: Micsoda szánakozasra mélto ábrázatban, öltöztünk? Hol ai mi
elöbbi ékessegünk? Honnan vagyon ez mi véletlen valtozásunk? Igy
kelleté minekünk az Aranyas öltözet <B4v> helyében el vettetett
Sz-innyel be burettatnunk? O_i vilaghi életnek czalárd kellemetessége!
Ma öröm, holnap siralom; ma éneklés holnap kesergés; ma diadalom,
holnap romlás; ma élet, holnap ha1ál;,,Sicut caeteri homines morieminí,ii Ó Fejedelmék, Fejedelem aszonyok, köz ti veletekis az Halál. Bár
ne volna köz mindenekkel! Vaiha ez könyörületlen sárgeto nem zörgetett volna ez halhatatlanságot érdemlö Fejedelem aszon palotajan!
De mit mondgyunk? ,,Sicut Domino placuit ita factum est."
„mint az Vrnak teczett, ugy lett,ii megh marad halhatatlan neve.
Ha Marthesianak az Amázonok között; Ha Lampedonak Europa lakosi között; Ha Antiopának Herculessel, Hyppolitának Theseussal valo
viselt dolgokert megh mais diczérétes emlekezetek fen forogh: Ennekis
magaztalando hiré neve semmiképpen feledékensegben nem lészen.
„In memoria sempiterna erit justus,ii azt mondgya szent David Psal.
ll1[,7:]. ,,Memoria justiii in benedictione, ugy szol bölcz Salamon
Proverb. l0[,7]. Isten elött örök emlekezetben leszen, Isten elött áldásban lészen az ö Felsege emlékezete. <Clr>
Ez világhi emberek elött pedigh, miben állyon az ö felségé diczéretes boldogh emlékezete, ininczen emberi nyelü, ki azt, meltosága
szerént elegségeskeppen ki beszélhetné, hanem csak azt mondom, ai
mit szent Ambrus D. egyéb alkalmatossággal mondott, igy szolvanz*
,,Talis fuit, ut ejus vita multorum discíplina sit: In ipsa namque
fuerunt posita exempla vivendi, et tanquam in exemplum exemplariter
expressa fuerunt virtutum magisteria.ii ,,Ollyan volt, hogy az ö élete
sokaknak fenyétékö tudományára volt, Mert ö benne életnek példái
voltanak, és mint egy példaban, példa szerént ki abrázoltattanak volt ö
benne az joszagos czelekedeteknek mesterséghi.iiAnnakokaert hogy ha
szabad öszve vetny (s-miert nem volna pedigh szabad) az reghi sz.
Aszonyokkal, volt Isteni felelmével Anna; Eggyügyösegével Rebeca;
Féıziéhez valo engedelmessegével Sara; Tiztasagával re et nomine, nével
és valosággal Susanna; Eszessegével Abigail; Hazajához valo indolattjával ludith; Erkölczével Esther; Mely: szent Aszonyok az mint hogy ez
külön külön valo ékessegek-<Clv>kel mostis emlekezetben tündöklének: Igy holott mind ezek ez mi kegyelmes Aszonyunkban czimeressen fel talaltattak, lehetetlen dologh hogy valaha boldogh emlékezet
nélkül valo feledekenséggel el töröltethetnék. Oi bodogh ferfiu, ai kinek enny joszágos czelekedetekkel tündöklö ,Aszonyállat adatik! Ez
122
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illyen vidamságot szerez az ö feıjének, és annak életének esztendeit
be tölti jo szerenczével, ai mint bölcz Syrach szol cap. 26. [v. 1.]
' Nosza tehat (mert czak ez vagyon ihatra) jarully éle Elcana,
tedd be ai földben ai te Isten felö Annádat. Isáac, álly éle, köszöncz
be az ö aluvo agyas házaban eggyügyö Rebecadot. Abraham, temesd
el az te engedélmes Sarádat. David, boczásd be, nyugodalmának helyére ai te észes Abigailodat. Assvere, add megh az ö Annyának ai
földnek ai te sima erkölczö Estheredet.
Menny el, menny el te idvözült ludith; Szálly be, Szálly bé, valosággal es neveddel, diczöült, SVSANNA.
Nyugossa az Vr értünk valo faracságid utan minden tetemidet;
örvendeztesse ai <C2r> szenteknek tarsasagában idvözült Lelkedet;
Szentellye megh ai szenteknek szenteinyugovo agyasházadat; Támasza fel örömmel ai porbol senvett tagaidat; Eggyesécze Lelkeddel
fel tamadando testedet. Allasson az igaz Biro job keze felöl, hivjon be
amaz kedves, édességes szoval az Fiu Isten az Iesus Christus az hervadhatatlan bodogságnak örvendetessegében, holott mijs ez élet utan
eggyemben vigadhassunk, ai tellyes sz. Háromságot ai szent Angyalokkal, és minden diczöült szentékkel áldhassuk diczerhessük és magaztalhassuk mind öröckön öröcke Amen.
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<C2v> Az Ceremoniának be summalása
az Castrum-doloris mellett.
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HAzánknak es nemzetünknek fényessen fel teczétt eggyk csillagiának ki beszelhetetlen kárunkal valo lé esését szomoru pompával,
siralmas ohaitassal nezök, celebralók, mellyel ai mi oháitozo sziveink- 2
nek faidalmit öszve kötöttük ai mi kegyelmes Vrunknak kesergö szomorusagaval, hogy igy mind két félre nézve halaado voltunknak
neminemö sengéjet ki nylatkoztathatnók. Szomoru éngedelmességh
ugyan, de ez jelen valo idöhöz, es dologhoz fölötte alkalmatos. Kiczoda tulaidonetotta vétkül az lsraël népének, hogy az Isten ellen Zugo- 3
lodokonnis szánakozzek? Ki rágalmazhatta ai Sido népet, hogy Iosiasnak esetin siránkoztanak? David Kiraly ugyan paranczolat szerént szolott vala imigyen az egesz nepnekz* ,,Scindite vestimenta, et accingimini saccis, et plangite ante exequi-<C3r> as Abner.`ii ,,Szaggassátok
megh ruhátokat, es öltözzetek sákban, es sirjatok az Abner temetése 35
elött.ii Az Istennek tudománya fákliája nelkül valok közül pedigh
amaz Telésilla aszont az .ö viselt dolgainak diczérétes emlekezetiert
ai Lacedemonbeliek ohaitással kesergétték.
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Tiztünk szerént czelekedtünk tehát, hogy ez mi kegyelmes Aszonyunk holt testenek mélto tiztességes el takarettatását mijs ez heliben
illendöképpen, ohaitással, szanakozással; cohonestáltuk, celebráltuk,
'
emlekezetben consecraltuk.

Müfgöliëgyzetek
ll8
1829
1830
19 3
2023
2034
2225
2333

A..

4

A

Nyugodgyék az Vrban!

5

.a

HA annak okáért már ai szabados Vr ezzel látogatott bennünket,
azon Vr, az irgalınasságnak Attya, az minden vigaztalásnak Istene, az
mi elöttünk ragyago czillagunkat tarcsa megh szemeink elött, ü Felsegét, mint kegyelrnes Vrunkat, eszességnek, igasságh szeretetnek, Isteni
félelemnek Lelkevel, mint ekkediglen, ennek utannais naponként ru- 10
házza es erösécze, ez mo-<C3v> stany méltó szomoruságában vigasztallya, hogy, tellyes élete, birodahna, forgolodasa legyen minden üdöben az elö Istennek tiztessegere, az igaz Anyaszentegyhaznak terjedesere, hazánknak oltalmara és megh maradasara, Amen.
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Gregor. Turon.
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Ltb. 2. De Virginia.
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II. VELECHINUS ISTVÁN BETHLEN GÁBORNE
KÁROLYI ZSUZSANNA FÖLÖTT
Károlyi Zsuzsanna (1585-1622) Bethlen Gábor (1580-1629) fejedelem (161329) első felesége volt, 1605-ben házasodtak össze. Több gyermekük is született, de a
felnőttkort egyikük sem érte meg.
Életének utolsó éveiben a fejedelemasszony is sokat betégeskedett, amint az
férje féltő hangú leveleiből kiderül (lásd pl. TT 1879. 201-18). Bethlen a nikolsburgi
béke megkötése után, 1622. május 6-án érkezett vissza szerencsés hadjáratáról Kolozsvárra. Feleségét már nagybetegen találta, így politikai sikere feletti öröme nem
lehetett teljes: május 13-án hajnalban Károlyi Zsuzsanna örökre elnyugodott (lásd
Herepei János írását: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
1.69).
Már másnap kezdetét vette az az egészen július elejéig tartó eseménysor, amelynek alkalmával Erdély és Felső-Magyarország egész (egyházi és világi) értelmiségi elitjc
lehetőséget, sőt megbízást kapott a fejedehni gyász látványos ceremóniáiban való
részvételre. A testet Gyulafehérvárra vitték, indulás előtt, útközben, majd a fejedelmi
székvárosban prédikációk és orációk tucatjai követték egymást. Ezek teljes anyaga
nyomtatásban is meelent 1624-ben Gyulafehérvárott két reprezentatív gyűjteményben (Exeqviae principales, az az Halotti pompa... RMK I. 539. = RMNy 1306
és Exeqviarvm caeremonialium... RMK Il. 428. = RMNy 1307. Az utóbbiban olvasható latin leírás alapján adja elő a szertartások egész menetét Fekete Mihály: Bethlen
Gáborné temetése. = ErdProtKözl 1871. 63-65. 73-74. 80-82, 90-91. 102-103).
Már 1622. május 15-én így írt Bethlen Gábor a kassai elsőpaphoz, Alvinczi Péterhez: „Kassán is az szentegyházbarı való praedikáló széket és egyéb illendő székeket
is Kgd vonyattassa be fekete posztóval, és harangoztassanak is, és ha illendő lészen
egy castrum dolorist is erigáltatna Kgd az sz. egyházban, és akkorra, mikorra parentatiója lészen ittbenn szerelmes, istenben elnyugott házas társunknak, ott is prédikállanának és szép isteni intéseket tennének az predikatorokii (Szilágyi Sándor:
Bethlen Gábor és a kassai pap. Bp. 1881. 12.) Kassán pontosan végrehajtották a fejedelem utasításait. Igy történt, hogy 1622. július 1-jén, a sírbatétel napján, amikor
Gyulafehérvárott a Szt. Mihály-templomban a kassai elsőpap, Alvinczi prédikált,
ugyanakkor odahaza Kassán a város másodlelkésze, Velechinus István mondott prédikációt. Ez utóbbi beszéd minden bizonnyal még ugyanabban az évben megjelent
Kassán (e feltételezésre és a nyomdász, Mollerus Miklós személyére lásd Ecsedy Judit:
A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete. = MKsz 1975. 9-24); e nyomtatvány
(RMK I. 524. = RMNy 1266) szövegét közöljük.

Velechinus István (?-1633) Komáromban született, alapfokú iskoláit is ott végezte Magyari Ágh Jakab lelkész segítségével. 1612-ben a nagyszombati iskola rektora lett. 1614. szeptember 28-án beiratkozott a heidelbergi egyetemre. 1616-tól
ismét Nagyszombatban rektor. Kassára 1618. február 5-én hívták meg másodlelkésznek, ettől kezdve haláláig a városban működött. (Kemény Lajos: Velechinus István
eiletéhez. = ltK 1910. 197-206.) Egyetemi disputációin kívül itt közölt beszéde
az egyetlen ismert önálló műve.
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Hosszabb tanulmányt érdemelne Velechinus ,,távol letünkbennii (117230)
elmondott beszédének és a fejedelmi temetés közvetlenül az udvarban zajló prédikációinak összehasonlítása. Már első látásra is nyilvánvaló, hogy a közös alkalom, a halál
ténye mennyire sok közös motívumot, a kor toposzrendszerének, egy hagyománykincsnek, irodalmi-irodalomszociológiai tradíciónak milyen sok azonos elemét hozza
felszínre a különböző művekben. Szövegünk textusát (Zsolt 81 ,6-7.) ugyanazon a na-

pon. Gyulafehérvárott Keserűi Dajka János is felhasználja a maga beszédének kiindulópontjául. Ugyancsak július 1-jén Gönczi J ózsef nagybányai prédikátor ugyanazt a
latin közhelyet idézi, amely Velechinus beszédében is olvasható (l20:l -2), és ehnondja ugyanazt a történetet is Fülöp királyról és Nagy Sándorról (lásd szövegiünkben
120113-22); Kerésszegí Herman István Zilahi lelkész Horatius közismert sorát citálja,
akárcsak Velechinus (121 :8-9). S míg a másodpap Kassán így ír: ,,nével és valosággal
Susannaii (122:34-35), addig előljárója, Alvinczi Gyulafehérvárott ezt mondja: „voltaképpen Susanna valaii (megértéséhez lásd szövegünk 122135 sorának tárgyi jegyzetét is), Keserűi Dajka pedig még korábban, május 26-án ilyen verset deklamál: „Susanna szépseggel, / Abigail eszel, I Júdit ékes nyelvével, / Ester szelidseggelii (vö. 122:3536). Ezeknek a megfeleléseknek pontos feltérképezésevel sokat megtudhatnánk a kor
toposzrendszeréről, konvencióiról, a prédikációírás szabályrendszeréről; a különböző
beszédek azonos helyeinek összevetése a közös források felderítéséhez is segítséget
adna. Ugyanakkor elmélyült vizsgálat bizonyára azokat a finom eltéréseket is ki tudná
mutatni, amelyeknek a legelőkelőbb közönség és személy szerint a fejedelem, másrészt
egy egyszerű városi közönség előtt ehnondott prédikáció között kétségkívül lenniük
kellett.
A nyomtatvány szövegét az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példány
alapján adjuk. Ez ma a kiadvány egyetlen ismert példánya (a Szabó Károlytól a kassai
jogakadémia könyvtárában említett darab sorsa ismeretlen). E budapesti példány címlapja hiányzik, így a_ círnleírást Szabó Károly nyomán közöljük.
A nyomtatvány A2r és A3r lapján stilizált leveles indákból kialakított szimmetrikus kompozíciójú M és A iniciálé, a C2r lapon záródísz, a C3v lapon stilizált leveles

mdákbõı nzıziıou háfomzzõg záfõaisz ıáihziõ.

ˇ

Tárgyi jegyzetek
115:3 Bethlent a Habsburg-ház elleni támadása során, 1620. augusztus 25-én
választotta Magyarország királyává a besztercebányai országgyűlés. E címéről a nikolsburgi békében (1621. december 31.) mondott le Bethlen cserébe Oppeln és Ratibor hercegségekért.
115 :4 Orgrıak: országnak.
1 15:6 Szt. Jakab hava: július.
l 17:4 A castrum doloris.
11739-12 A 148. zsoltárra utal.
117112-13 Keszeretti, ke'szergetheteme.` a kényszenit ige alakjai i(ellenállhatatlanul) ösztönöz, sarkalli értelemben. (Vö. TESZ II. 447.)
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l17:31 Árros: az a'r (és nem az áru!) főnév -s képzős szánrıazéka: áras =drága.
118224 Büjös ba'j0s.` bűbájos boszorkány, varázsló .
118 :30 Prk: prófétának.
ll9:2 Alexandriai Cjlrillusra (375 -444) hivatkozik. Az Explanatio in Psalmos
című munka görög eredetijének latin fordításában, a megfelelő helyen (PG LXIX.
1203-6) Velechinus latin idézetét nem találtuk meg, de az ókeresztény író sorainak
jelentése szinte azonos. Vö. még PG LXXVII. 935-42.
,
,
119219 Velechinus a depasco igét lelegel, elfogyaszt , ill. megnyirbál, megnyeseget, értelemben fordítja, Károlyi fordítása a ,legeltet értelmet adja vissza: ,,a
halál legelteti őket”.
„
119 :39 „A te nyomaidat követik a bíborruhás királyok.
120:1-2 „Közös dolog meghalni, a halál nem törődik a méltósággal. A gazdag
és erős is beáll a halál gyászmeneteibe.” A kor proverbiumgyűjteményei széltében
ismerik ezt a latin közhelyt (vö. Walther Nos. 7360, 17007). Korabeli verses fordítását lásd VIII. 298 :1 -2.
120213-22 E Nagy Sándor-anekdotáról lásd Király György: Vı`Ia'gbı'ró Sándor
mondája régi irodalmunkban. In:A filológus kalandozásaí. Bp. 1980. 188-9. Philipposzról lásd Aelianus: Var. hist. VIII, 15.
121:8-9 Horatius: Ódák I. 4, 13-14. ,,Porba tiporja a sárga halál a póri putrit
ép úgy, mint a királyok tornyát. 3 (Szabó Lőrinc ford.)
1 21:10 ,,A halál a kormánypálcákat a kapákkal egyenlővé teszi.” A kor szélteben ısmert proverbiuma (vö. Walther No. 15198). Későbbről lásd Picinelli lib. III.
cap. 36.
121:l1-17 E jelenetről így ír Plutarkhosz Caesar-életrajza (48): „Mikor Theodotosz e,lébe vitte Pompeius fejét, elfordult a szörnyű látványtól, [...] hullottak a könynyei. (Máthé Elek ford.)
121 :18 Ekessen öltözetöek: ékesen öltözöttek vagy ékes öltözetűek.
121222-23 Vanitatum vanitas, a bibliai Prédikátor könyvének visszatérő kifejezése.
121124-26 Az antik ınitológiában Juno (Héra) a házasság, házastársi hűség és
erkölcsi tisztaság védője, Diana (Arternisz) a szüzesség, Ceres (Démétér) a termékenység, bőség megszemélyesítője.
121:40 Lepely:lepe1i = leplei. Kelme, takaró.
l22:12 Jób 1,21.
l22:14 Marthesía: valószínűleg Marpészia: amazón királynő, meghódította Kisázsiát, de miután hadseregének egy része a zsákmánnyal megrakodva hazatért, a szövetkezett barbár törzsek megölték.
122114 Lampedo: Lampadó amazón királynő, a Tanaisz (Don) folyótól nyugatra
egészen Thrákiáig hódított Európában.
l22:l5 Antiope' amazón királynőnek a görög mitológia szerint nem Héraklészszel. volt szerelmi kapcsolata, hanem Thészeusszal. Ismeretes azonban egy másik
Antıopé is, Theszpiosz, Theszpiai királya Ötven lányának egyike, aki (mint a többiek
ıs mınd) út szült Héraklésznek: Alopioszt. A lánnyal való kapcsolat csak jelentéktelen, futó kaland a hős életében. (Apollodórosz: Mitológia. II. 4, 9-10. II. 7, 8.)
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122215 Thészeusz Héraklész amazónok elleni hadjáratában rabolta el Hippolütét
(más változatban Melanippét vagy Antiopét), aki Hippolütoszt szülte neki. Amikor
azonban Thészeusz Phaidrát vette feleségül, Hippolüté az életére tört, s Thészeusz
megölte. (ApOllodórosz:Mı`tolo'gia. K. 1, 16-17.)
l22:18 ,,Örök ernlékezetben lesz az igaz.”
122119 ,,Az igaznak emlékezete áldott.”
122:23 Nyelü = nyelv.
122:25 D.: doctor.
122233-34 Az itt ernlített Anna Elcana felesége, Sámuel anyja, lásd 1Sám 1.
Rebeca.` Izsák felesége, lásd 1Móz 24. Sara: Ábrahám felesége, Izsák anyja, lásd 1Móz
11,29.
122:35 A bibliai Zsuzsanna a tisztaság jelképe (már a név is azt jelenti héberül:
liliom). Történetét lásd Dán 13.
122:35-36 Abigail: Nábál özvegye, Dávid egyik felesége, lásd lSám 25.Judı'th:
lásd Jud. Esther; lásd Eszt.

123:7 Assvere, ismertebb olvasatban Ahasveros: perzsa király, Eszter férje.
123:37 Teleszílla.` argoszi költőnő, Pindarosz kortársa. A hagyomány szerint i.e.
510-ben, amikor Kleomenész spártai király megtámadta Argoszt és a fér akat már
megölte, Teleszilla az asszonyok élére állt, akik vezetésével Visszaverték a spártaiakat.
Harci dalaíval vitézségre buzdította hon társait.
12413 Cohonesta'l.`megtiszte1, megbecsül, dicsőít.
l24:4 Consecra'l.` halhatatlanná tesz, megörökít.
l24:1O Ekkediglen: eddig, ez ideig.
125 :6 Gregorius Turonensis (Tours-i Szt. Gergely) semmi esetre sem jegyezhette
fel ezt Nagy Károlyról, hiszen a császár 814-ben halt meg, míg ő, a Historia Fkancorum
püspök írója 594-ben. Az elbeszélt történet néhány elemét lásd PL XCVIII. 1389-90.
1407. 1445-6.
12518 Szt. Ambrusnak (340 k. - 397) nem De virginitate (A szüzességről) c.
munkájáról van szó - amelyre Velechinus tévesen utal -, hanem a De vı`rgz`nı`bus
(A szüzekről) c. műről, amelyben ez olvasható (2. k. 2. fej.): „Talís enim fuit Maria,
ut ejus unius vita omnium sit disciplina.” (15 .) ,,Sit igitur vobis tanquam in imagine
descripta virginitas vita Mariae de qua velut speculo refulgeat species castitatis et
forma virtutis. Hinc sumatis licet exempla vivendi, ubi tanquam in exemplari magisteria expressa probitatis, quíd corrigere, quíd efñngere, quid tenere debeatis, ostendunt.” (6.) (PL XVI. 219-23.) Magyarul: ,,olyan volt Mária, hogy egymagának élete
mindenki számára tanítás volt.” „Úgy ragyog ki belőle tisztaság és erény szépséges formája, mint valami tükörből. Innen vehettek példákat életetekre, ahol a tökéletességnek
mintegy példányképben kialakult formái világosan mutatják, mit kell megjavítanotok,
mit utánoznotok és megtartanotok.” (Rajeczky Benjámin ford.)
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Kritikai jegyzetek
ll7:10 fél - ll7:l4 siazánknak - 117216 félemlésunk, - ll7:38 mégh -1l8:l4 Fejedelmék - ll8:l9 törvényt - 118223 természétit - ll9:3 Országokban - l20:4
multanák, - l20:6 Istenek - 120110 szollaná - 120211 fél - 120112 jutálmát, 120223 halának - 120341 kel magaztaltattal, - l2l:3 Ö - 12139 Aszonyokal l22:l9 bolcz - l23:6 engedelmel - 123326 köttötük - l25:8 Viıginit.
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