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A TEKENTETES ES NAGYSAGOS
HOFFMANY PAL,

Péczi Püspök, Esztergami Canonok, és
Esztergami Ersek Urunk Ö Nagysága Generális
Vicáriussa, Chászár és Király Urunk Ö Fölsége

tanátsa
PREDIKATZIOIA,

Mellyet preclikállot
Nagy szombatban, Keresztelő szent János Templomában,

Sz. András havának 26. napián, 1652. Esztendöben.
Midön

NAGY VEZEKENY MEZEJEN, AZ TÖ RÖKÖK-Ellen
valo harczon, kis Aszszony havának 26. napián, hazájokért düczösé-

gessen egy-gyüt megh holt, négy vitéz Uri Attia ak el temettetnének,
Ugy mint:

A, TEKENTETES ES NAGYSAGOS
GROFF GALANTHAI

ESZTERHAZI LASZLO,
FRAKNO VARA ÖRÖKÖS URA, ES SOPRONY

Vár-megye fö-Ispánnya, Szentelt vitéz, Chászár és Király Urunk Ö
Fölsége F'ö-tanátsa és komornykya, Pápa Végh-házának fõ-kapitánnya

etc.
A, TEKENTETES ES NAGYSAGOS

G A L A N T H A I
ESZTERHAZI FERENCZ,

Chászár és Király Urunk Ö FÖlsége Gyarmati Végh-házának fö-kapi-
tánnya etc.

G A L A N T H A I
ESZTERHAZLI TAMÁS,

Chászár és Király Urunk Ö Fölsége Lévai Végh-házának viczé-kapi-
tánnya etc.

G A L A N T H A I
ESZTERHAZI GASPAR, etc.



Es ezeknek diczéretes magok viselésének Örök emlekezetire,
A”TEKENTETEsEsNAGYsAGos

GRoFF`NADAsD1FERENcz,
Fogaras Földének Örökös Ura, Vas-vár-megyének FÖ-Ispánnya, Chá-

szár és Király Urunk ö Fölsége FÖ-tanátsa és Komornykya és Magyar 5
Országban Királi Udvari Hop-mestere, akarattiábul ki-nyomtattatot.

Cosmerovius Mátthe, Chaszár Urunk ü Fölsége Udvari könyvnyom-
tatoia által, 1653. esztendőben.

<l> „Ouomodo ceciderunt Fortes in praelio?” „amabiles
et decori in vita sua, in morte quoque non sunt divisi,
Aquilis velociores, Leonibus fortiores.” 2. Reg. c. 1. v. 25.
23.
,,Miképpen estek-el az Erössek ai harczon?” „szeretetre mél-
tók, és ékesek életekben, ai halálban sem váltak-el egy-más-
túl, a, Sasoknál gyorsabbak, az Oroszlanyoknál erössebbek.”
2. Reg. c. 1. v. 25. 23.

Mlnek-utánna az Israël népének Veszedelmes ütkezetit, és a° Gel-
boë hegyén történt szerenchétlen harçzát hallotta vólna a, királyi
Prophéta szent David, nagy szomorúságában maga királyi fényes kön-
tösét megh-szaggatván, keseredet szivének siralmas zokogási, és buzgó
könyhullatásinak ki-forró áradási-mellet, ai harczon maradot királynak
Saulnak, és vitézi modon el-eset if únak Ionathasnak Oroszlányi bá-
torságát, ereiét, ezekkel az elö-hozot, és minden aczél szívet keserüség-
re fel-indító szókkal döehöiti, keserghi, és óhaytya vala mondvánz*
„quornodo eecíderunt Fortes in praelz`O?" „amabiles et decori in vita
sua, in morte quoque non sunt divisi, Aquilis velociores, Leonibus for-
tz`Ores.`" „miképpen estek-el az Erössek a” harczon?” „szeretetre mél-
tók, és ékesek életek-<2>ben, ai halálban sem váltak-el egy-mástúl, ai
Sasoknál gyorsabbak, az Oroszlányoknál erössebbek.” Továb megyen
mégh-is David ugyan azon helyen, és hogy ai megh-öletet Ionathashoz
való igaz szeretetinek tekélletességét inkáb ki-nyilatkoztassa, szomorú
hárfáiának keserves penditését, szivbéli foházkodásival egyelitvén, ma-
gán veszi Ionathast, mint hitves attya át, kedves barattyát, és igen fai-
dalmassan ezekkel a, versekkel sirattya: ,,dOleO super te frater mi
Ionatha* decore nimis et amabilis super amorem pmulierum, sicut ma-
ter unicurn amat líum suum, ita ego te dz`lı`gebam:" ,,bánkodom, szá-
nakodom raitad, felette igen ékes, és az Aszszonyok szerelménél sze-
relmesseb,kedvesseb Atyámfia Ionathas, mert ai mint az Anya szereti
az Ö egygyetlen egy szület tˇıát, ugy szeretlek vala én téged."

Hogy-ha Ionatl1asnak,Jé_s az Ö attyának Saulnak halálát, ennyire
kesergette David, és az Israël nemzetsége, noha azok halála-miat ki-
teriedet birodalmában megh. nem chorbúlt, se fegyver fogható vezéri-
ben megh nem fogyatkozot Országha az Israël nemzetségének: bizo-
nyára sokkal fáidalmasb szivel, sokkal keservesb könyhullatásival si-
rattya e, mái nap, mind határiban meg szorúlt, mind vitéz baynokiban
meg-szükült édes Hazánk és Anyánk Magyar-Országh, ezt az ö düchö-
ségének teriedésére ölében fel-tartot, romlot birodalmának épületire,
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óltalmára kebelében fel-nevelt Vitéz négy Fiát, ai kit egy harczon, egy
mezőben, egy órában, egy halomban rakot ai kegyetlen halál. Keserves
volt ugyan ennek ai mi édes Hazánknak, és mégh mostis Országúl,
nemzetségül igen siralmas ai Mohách mezei ütkezet, ai holot egy egész
tábornak le-vágására fel-szegezvén kaszáiát, minden személy váloga-
tás-nélkül, kirallyát, Püspőkét, Urát, Nemessét, fő-legenyét, köz rendét
le-nyakazta, le-vágta nemzetségünknek azon fene halál; de sem akkor,
sem az elöt oly nagy és hallatlan kegyetlenségét, haragiát, ne mond-
gyam (dühősségét) nem mutatta, mint ei minap, ai mikor ezt az egy
Uri nembül születet, egy Tekéntetes Házbúl <3> származot négy
Atya at, három vég-háznak kapitánnyát egyszersmind fel-konczolta,
fel-mészárlotta; mint-ha *faz Ester házát és nemzetségét, most akarná
uionnan ki-irtani, és annak győnyörüségessen, düchőségessen virágzó
Rózáit* nem külőmben mint Caligula Chászár* a Romabélieket egy
chapással le-vágni.

Kire nézve igen méltán, és Davidnál sokkal méltábban, sokkal ke-
servessebben óhaytya édes Anyánk és Hazánk ezeket az Ö Vitéz Fiait
mondvan: „quomodo ceciderunt Fortes in praelz'o?ii „amabiles et de-
cori in vita sua, in morte quoque non sunt divisi, Aquilis velociores,
Leonibus fortiores:ii „miképpen estek-elii ezek az én Erős Fiaim ,,ai
harczon?ii ,,szeretetre méltók, és ékesek életekben, ai halálban sem
váltak-el egy-mástúl, ai Sasoknál gyorsabbak, az Oroszlányoknál erős-
sebbek.ii Méltán mondám, és hogy sem mint David Ionathast, sokkal
méltábban sirattya Vitéz Groff ESZTERHAZI LASZLOT megh-kese-
redet édes Hazánk, és azt mondgya: ,,doleO super teii Fili mi Comes
LADISLAE, „decore nimis et amabilis super amorem mulierum, sicut
mater unicum amat lium suum, ita ego te diligebam.`ii ,,bánkodom,
szánakodom raitad, felette igen ékes, és az Aszszonyok szerelménél
szerehnesseb, kedvessebii édes Fiam Vitéz Groff ESZTERHAZI LÁ SZ-
LO, „mert mint az Anya szereti az Ö egygyetlen egy szület fiát, ugy
szeretlek vala én téged.ii

Ennek a mi édes Anyánknak, Hazánknak ily nagy keserüségét,
mijs (mivel minnyáiunknak kőz) minnyáian igen keserves fáidalommal
érezvén, számosson gyülekeztünk erre ai siralmas, és Hazánkban soha
sem látot, sem hallot hasonló temetésre, felessen gyültünk ebben az Is-
tennek Templomában, ai kiben ennek az Erős, és Hazáia-mellet düchő-
ségessen me gh-hólt Vitéz négy Uri Baynoknak, őrök emlékezetre
méltó, és piros vérek ki-ontásával, drága életek fogyatásával megh-bizo-
nyitot, megh-pechétlet vitézkedéseket chudállyuk és óhaytyuk.
Ai kiknek ei világ fen-állásáigh megh-maradandó ió hírek nevek, mél-
tán kivánná ugyan én tőlem, <4> hogy kinek kinek dichéretes ió ma-
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ga-viselését kőzzülők, magános praedikatioval magasztalnám, és min-
denikének tekélletes ioságos chelekedetit, bátor szívét, düchőitő sok
szóval felségesiteném; de mivel azt az üdő nem engedi, magánosson
vészem én, mint David Ionathast, ai Tekéntetes és Nagyságos Vitéz
G1-Off EszTER1-1Az1 LASZLOT, és zi” mini hogy David, feiedelmi iõ
erkőlchel tündöklő ifñú Ionathasnak sok jóságos chelekedeti kőzzül,
Erősségét magasztalta, dichérte, őtet „Aquilıls velociorem, Leonibus
fortiorem,ii ,,ai Sasoknál gyorsabnak, az Oroszlányoknál erösseb-
nekii nevezte: én-is ennek ai mi kedves if ú Ionathasunknak, Vitéz
Groff ESZTERHAZI LASZLONAK sok jóságos chelekedeti kőzzül,
szóllok az ő Erősségérül, és őtet „Aquilis velociorem, Leonibus fortio-
rem,ii „ai Sasoknál gyorsabnak, az Oroszlányoknál erőssebnekii neve-
zem. Nem-is ok-nélkül, mert valahová tekéntek, az Oltárokra, Kopor-
sókra, Szővétnekekre, fel-függeztetet minden paizán és czimerén, nem
egyebet, hanem Erősségének ielől egy Sast, és egy Oroszlányt, az az,
egy Gryphet látok,* ai kinek ai Feie és Szárnya Sas, ai teste Oroszlány:
mint-ha azt akarná avval ielenteni, hogy Ö mind ai Sasnak, ai ki regina
aviurn, az éghi madaraknak királynéia, mind pedigh az Oroszlánynak,
ai ki „fortissimus bestiarumiif „ai főldőn járó állatok kőzzül legh-
erőssebii, ereiét, magában foglalta, „Aquilis velocior, Leonibus fortíor."
*Szóllok azért ennek az Istenben el-nyugodot, bóldogh emlekezetü
Vitéz Groff Vrnak, mind ai Sashoz, mind az Oroszlányhoz hasonló
Ereiérül, legh kiváltképpen az én Vitéz halgatoimnak üdvességes lelki
épületekre, hasznokra, oktatásokra nézve-is; ai kik ha ai Vitézi nevet
niëıián és ëiaeinnssnn nknnák viselni, sziiksõgn, hogy zi” mini ez zi”
Vitéz Groff Vr, ugy ők-is mind ai Sashoz, mind az Oroszlanyhoz ha-
sonló erővel birianak, ,,A quıˇlis velociores, Leonibus fortiores.”

A szent irás sok helyen, es az írás magyarázó Doctorok-is kőzőn-
séges értelemmel hasonlittyák az Erős ferfiat az Oroszlányhoz, és
annak eleiben kiváltképpen-< S> valo-példávúl az Oroszlányt tészik. De
nem chak az Oroszlány egyedül czimere az Erősseknek, hanem maga
ereiével, hatalmával, gyorsaságával, bátorságával, vigyázásával, igen he-
lyes tükőre, példáia azoknak ai Sas-is. Kire nézve hogy ai tőb nemzet-
ségek-felet való hatalmokat, ereieket ki-mutatnák némely világ meg-
hólditó Monárchák, ugy-mint ai Chaldaeusok, Persák, és Romaiak, az
ő hadi zászlóiokra, fegyverekre ai Sast ábrázlották-ki, azt írták, hor-
dozták győzhetetlen ereieknek ielül és példávúl. Mivel azért mind az
Oroszlány, mint pedigh ai Sas, ily valóságos képe, példáia az Erössek-
nek: innéd vagyon hogy egy tekélletes ereiü vitéz fér at le akarván
irnya ai bőlchek, nem chak az Oroszlánynak, hanem ai Sasnak ereiét-is
kivánnyák ő benne meg-találtatni, az az, testbül és lélekbül álván min-
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den erős férñú, nem chak testi, hanem lelki erőt-is kívánnak abban.
Az Oroszlány szügyes, nyakas, chontos, tetemes, velős, gyomros állat,
példázza az embernek testi ereiét, mellyel feiére, testének sérelmére,
iavainak, iószágának veszedehnére igyekezö árúlóit, irigyit, gonosz-
akaróit, és egyéb szemmel látható, kézzel tapasztalható ellenséghit
megh-győzí. Ai Sas maga ereiével, súgárival, legh-magassabban rő-
pülő, legh-fényesseb szem-fényű, az éghez legh-közelb iáró madár (kí-
ért Ales lovis, Jupiter fő Isten legh-kedvésb madarának-is neveztetik)
példázza az embernek lelki ereiét, mellyel az ember lelkének kárho-
zattyára, üdvességes iavainak romlására agyarkodó ellenséghit, az
őrdőgőt, ai bünt, és egyéb gonosz, rendetlen indúlatit, vágyódásit
ningıi-hnıdiiiyzi, feııyiiı-innııyn, és niini zi' sas az éghez, ugy õ az õs
Istenéhez elméiével, ió lelki isméretivel közel-jár mindenkor, azokra
az ő ellenséghire gyelmetes lélki szemeivel szorgahnatosson vigyáz-
ván, ai kikröl mondgya a Szent Pá1:* „est nobis colluctatio adversus
mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae,ii
,,minékünk tusakodásunk vagyon ezeknek ai világhi setétségeknek
vezéri-ellen, ai lelki gonosságok~ellen.ii

Mely szükséges pedigh egy erős vitéz ferfiúnak <6> az, hogy
testi ereiével egygyüt iárion mindenkor ai lelki erő-is, és hogy ai mely
bátran, szivessen vitézkedik az ő testi ellenséghi-ellen, Oly serényen vi-
tézkedgyék lelki ellenséghi-ellen-is, ier mutassuk-megh rővideden ai
szent irásbúl, és annak magyarázó Doctoribúl. Ei világhi erős fér ak-
nak és vitézeknek méltó példáia, szent David mely nagy, és nem chak
emberi, hanem Oroszlányi erőt-is fellyül halladó erővel bírt légyen,
eszünkbe vehettyük ai szent írásban elő-hozot sok chudálatos vitézi
probáibul, chelekedetibül. Az Oroszlanyokat és medvéket álloknál-
fogva* megh-foitotta, megh-ölte. Ai hat kőnyőknyi és egy arasznyi
magasságú Oriást, Goliathot,* ai ki elöt, félvén tőle minnyáian az
Israëliták, el-futnak vala, egy sima kővel, parittyával megh-győzte,
egy chapással feiét vette. Ellenséghi-kőzzül dárdáíával* három-százat
sebesitet-megh egy ízben. Nyólcz-százat* őlt-megh egy ütkezetben.
Hová lehet ennél nagyob ereiü, és bátorságú vitéz fér u? ai ki maga
le-iría ezt az ő hatalmas ereiét, és azt mondgya:* „Deus praecinxit me
virtute, perfecit pedes meos tanquam cervorum, posuisti ut arcum
aereum brachia mea,ii „az Vr lstenii, ugy-mond, ,,kőrnyül-vet, fel-
ővedzet engem erősséggel, ollyanná tette ai lábaimot mint ai szarva-
sokét, és kariaimot mint ai rezbül őntőt kéz-ííat.ii Nehéz értelmű
szóknak látszanak ezek lenni, mert ám bátor győzhetetlen erővel
kőrnyül-véve, fel-ővedzve légyen David, ám bátor ollyanok légyenek az
Ö kariai, mint ai rézbül őntőt kéz-íi: de mi-képpen vagyon az, hogy
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egy ollyan erős vitéz fer unak mint David, nem Tigris, nem Párducz,
nem Elefánt, hanem Szarvas lábai vannak, holot minnyáian tudgyuk,
hogy egy rettegöbb, egy félénkieb állat alígh vagyon ai szarvasnál, a
ki chak egy kopónak czaholásátúl, ugatásátúl-is megh-iédvén el-fút,
el-szalad. Ennek az üdvességes titoknak ki-feitésére tudnunk kel;
hogy ai tőb szép tulaidonsághi-kőzőt, mellyekkel ai természet a
szarvast fel-ékesítette, igen szép, és talám legh-ıszeb az, hogy mivel Ö
néki legh-gyülőlségesb, legh-halálosb _ellenséghe ai kigyo, az-ellen
egyéb fegyverrel nem <7> viaskodik, nem tusakodik, hanem a lábai-
val tapodgya, típoria, azokkal őlí-megh ai kigyót ai szarvas. Lelki érte-
lem szerént azért, ai mikor vitéz erős Davidnak rézbül őntőt kez-íihoz
hasonló kariaival őszve-tészi ai szarvas lábait ai szent Lélek, jelenti azt,
hogy noha vitéz David az Ö nagy ereiével, és Vastagh erős kariaival
megh-rontya, labaiıúl le-veri, és mint ai port ai szél, ugy el-tőrli az ő
ellenséghit: de nem elégh ez, hanem ehez szükséges az-is, hogy ai mint
ai szarvas az Ö lábaíval ai kigyót megh-típoria, megh-öli, ugy vitéz Da-
vid-is megh-tapodgya azt ai dőgleletes fúlákú kigyót, ai bünt, mely
halálos marásíval sebesítí az ő lelkét, ai mely kigyorúl mondgya Sirák
fiaz* „quasi a facie colubri fuge peccata,ii „mint ai kigyót ugy üldőzd,
giülőld, fussad ai büntii; megh-győzze azt ai mérges aspist, az őrdőgőt,
ai ki gonosz sugallásival, inchelkedésivel ólálkodik ő-ellene, ai kiről
mondgya az Vr Isten-isz* „ipsa conteret caput tuumii, hogy „megh-
tiportatik, megh-rontatik az ő feieii. Hogy így vitéz David ai mely
diadalmas, ai mely erős az ő láthato testi ellenséghi-ellen, rézbül ön:
tőt kez-íihoz hasonlo kariaival; oly győzedelmes, oly bátor légyen a
szarvas lábaihoz hasonló lábaíval, láthatatlan lelki ellenséghi-ellen-is.

Egy vitéz erős Aszszonyt ád előnkben SalomOn,* mely „terribilis
ut castrorum acies ordinataii, „rettenetes mint ai táboraknak el-ren?
delt seregeii, *,,mı`lle clypei pendent ex ea, omnis armatura fortiumn,
„ezer paizók függenek ő róla, az erősseknek minden fegyverek .
Aligh ha ugyan ezen vitéz erős Aszszonyrúl nem szól ai Szent Lélek
Psal. 44. v. 13., ai holot ai nevét-is megh-jelenti ki légyen,* ,filia
Tyríii, ,,Tyrus leányaii, avagy ai mint szent Hieronymus in Epist.
Principiam, ai zidó bőtü szerént olvassa,* „ lia fortissimi fortissima ,
ai legh-erősseb királynak, legh-erősseb leánya. Ennek ai vitéz erős Asz-
szonynak miben állyon az Ö ereiének mi-vólta, tekélletessége, utánna
veti ai szent írás, és azt mondgya-felőlez* „omnis gloria eius ab intus,
in mbriis aureis, circumamicta varietatibusii, `,,ai Tyrus leányának
minden düchőssége, hatalma, ereie <8> belől vagyon, arany perémek-
kel fel-ékesitetet, sok szinyü ékességgel fel-őltőztetetii. De vallyon mi-
képpen mondgya belől lenni erősségét ennek ai Tyrus leányának a



szent Lélek? holot az ő ékessége, erőssége, minden düchőssége ,,in
mbriis aureis, in varietatibusii, „az arany perémekben, ai sok szinyü

ékességbül szőt köntősbenii ál, és mind az arany perém, mind az ékes
köntös, nem belsö, hanem külsö-képpen ékesiti, erősíti ötet? Szent
Hieronymus ai fellyúl elő-hozot helyen, és ai királyi biblia, igen szé-
pen hozza-öszve ezt ai Tyrus leányának arany perémiben, és ekes kön-
tősében álló erősségét belsö erősségével, es azt mondgya, ,,omnis
gloria eius ab intus in mbriis scutulatis, in ocellaturisii, ai Tyrus
leányának minden ékessége, erőssége belől vagyon, és minden ékessé-
ge, erőssége kivől az arany perémiben, és ékes kőntősében-is vagyon,
mi-képpen lehet ez? ezek ai Tyrus leányának arany perémi, nem
imillyen, amollyan aranybúl, hanem válogatot, finom, drága, és min-
den arany fonálnál böchesb scofiombul: se-nem valami közönséges
formara, hanem ,,in scutulatisii paiz formára vert perémek; hason-
ló-képpen ez az ö kőntősének ékessége nem valami alá-való köz szer-
számbúl, eszkőzbül ál, hanem ,,in ocellaturisii éppen chak szemből,
kivől, belől, elől, hátúl, iob, bal-ódalúl éppen chak szemmel tüzőt,
füzőt, szemmel őszve szőt, megh-rakot ez az ő ékes köntőse. Körös-
kőrül azért sok paizzal vagyon fel-fegyverkezve, körül-véve ez ai Tyrus
leánya, ei-mellet sok szemmel fel-ékesitetet, gazdagon megh-tüzőt
drága köntösben. Az irás magyarázó Doctorok értelmébül* az ő sok
paiza, avagy inkab paiz formára vert arany peréme, jelenti az ö testi
ereiét, mellyel mint egy paizzal harczol, vitézkedik az ö testi látható
külsö ellenséghi-ellen. Ai sok szemmel megh-rakot öltőzete, jelenti
nagy gyelmetességgel, szórgalmatossággal vigyázó lelki ereiét, mellyel
strázát ál az ö lelkének láthatatlan ellenséghi-ellen: és így ai mely győ-
zedelmessen, erössen óltalmazza magát külső ellenséghi-ellen ai
paizzal, oly diadalmasson, oly vitézen óya magát sok szemeivel, lelki
<9> ellenséghi-ellen. Igen szép és valoságos példáiával oktatván ez ai
Tyrus vitéz erős leánya, minden vitéz férfiat arra, hogy, ha erős paizá-
val szemben mér állani, és bayt vinya testi ellenséghivel: ébren és se-
rényen ki-nyilt lelki szemmel állyon az ördögh, ai bün, és egyéb lelki
ellenséghi-ellen-is. Igy ,,omnis gloria eius ab intus, in mbriis scutula-
tis, in ocellaturisii, minden erőssége, minden düchösége belől lészen
lelki ellenséghi-ellen, kivől lészen testi ellenséghi-ellen.

Mely nagy ereiü és vitézségü férfiú vólt Saul, le-iría ötet tetétül-
fogva talpigh ai szent iras. Es legh-elsőben-is ékes, deli termetéről, ma-
gasságárul azt mondgya:* ,,ab humero et sursum eminebat super om-
nem populumii, ,,vá11átúl-fogva, és azon fellyül megh-halladgya vala az
egész népetii. Ai mely nagy vólt pedigh termetében, magasságában
Saul, nem volt kisseb szívében, bátorságában, ereiében, vitézségében,
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szerenchéiében, mert azon szent irás azt mondgya felőle, hogyz*
,,quocunque se verterat, superabatii, „valahová fordúlt, győzedelmes
vóltii, *,,gladıˇus Saul non est reversus inanisii, „és soha kardgyátii
heába ki nem vonta, se ,,heába hivelyébe viszsza nem tette.ii Ezt az
erős férfiat az Isten akarattyábúl feiedelemségre választván Samuel,
minek előtte ai királyságra fel-kenné, ebédre hivá, és Zırmum egy bá-
ránynak ai bal-czimerét téteté eleiben mondván: *,,comede quia de
industria servatum est tibiii, ,,egyél, mert szánszándékkal néked tarta-
tot ez ai bal-czimerii. Az irás magyarázó Doctorok, Gregorius, Philo,
Theodoretus, és e_gyebek, ezen ai báránynak bal-czimerén, értik Saul-
nak erősségét: '*,,quid in armo pectoris, nisi fortitudo signatur ac-
tionis?” ugy-mond szent Gergely Papa, mert valamint-hogy ai bárány-
nak az ő bal-czimere támogattya, hordozza, tartya, és az eséstül ol-
talmazza ai bárányt, ugy Saul-is az ő erős bal-kariával támogatta,
óltalmazta az Israël királyságát akkor, ai mikor bal-kariára fel-kőtőt
paizával erössen és vitézen harczolt ellenséghi-ellen. Noha pedigh oly
erős fér ú vólt Saul, és oly düchősségessen, hatalmasson vitézkedet
ellenséghi-ellen, még-is azt <l0> mondgya néki Samuelz* ,,abiecit
te Dominus ne sis Rexii, Saul! ,,megh-útált, megh-vetet téged az Ur
Isten, hogy ne légy királyii, *ut sinistra et infelix Saul fortitudo
ostenderetur, qua alios quidem vincere potuit, seipsum vincere non
potuit, mert nohaıai báránynak bal-czimerén példáztatot ereiével, és
bal-kariára fel-kőtőt paizával gyözedelmessen, bátran harczolt külső
ellenséghi-ellen Saul, de mint-hogy belső gonosz indulatí, hamíssághi,
bünei-ellen nem harczoltpgapzokatp megh nem győzte, ,,abiecit eum
Dominus ne sit rexii, „ınegh-vetette őtet az Ur Isten hogy király ne lé-
gyen.” Es erre nézve' ugyan azon Ur Isten, törvényt szabván ai Pa-
poknak, minemü részt vegyenek magoknak ai békességes áldozatok-
búl, azt paranchollya, hogy *,,armus dexter cedetii, „az áldozatnak
íob-czimere légyen ővék.ii Ai mely íob-czimeren Philoval egy-gyüt*
érthettyük ai Papoknak szükséges lelki erőssegeket, mert ai menyivel
erösseb ai iob-czimer ai balnál az oktalan állatokban, annyival és sok-
kal erösseb, nemesseb, tekélletesseb az emberben ai lelki erő ai testi
erőnél; mivel pedigh ai Papok tiszti és hivatallya vólt az,* hogy el-
kőzelgetvén ai harcznak ideie, ai seregh-elöt állottak, ugy intették, bá-
toritották ai vitézeket ai harczra, ez-okaërt kívánta az Ur Isten, ennek
ai iob-czimernek példáia-által ai Papoktúl, *ut quam fortitudinem
verbis praedicabant, eandem animis includerent, hogy ai mely buzgós-
san bátoritották az ö látható külsö ellenségek megh-győzésére ai
vitézeket ai Papok, ugy bátoritanák az ő láthatatlan lelki ellenségek
megh-győzésere-is, és nem chak testi bal-erővel mint Saul, hanem lelki
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iob-erővel-is hadakoznának *,,in virtute Dei a dextris et a sinistrisii,
„az Isten ereiében iob- és bal-kez felőlii, ugymond szent Pál.

Ezekbül, és ehez. hasonló sok példákbúl, mellyeket az üdőnek
rövid vólta elő-számlálnom nem enged, alkalmasint eszünkben ve-
hettyük, mely szükséges egy vitéz erős fér úban az, hogy ne chak
ollyan erös légyen mint az Oroszlány, hanem mint ai Sas-is, az az, ne
légyen chak erös testében, hanem lelkében-is, és ai <l l> mely bátran
harczol, vitézkedik halálos külsö testi ellenséghi-ellen, oly bátran har-
czollyon, vitézkedgyék lelki ellenséghi-ellen-is. Ne-is gondollya azt
senki, hogy az ö erösségének híre, tekélletessége, düchössége chak
abban-ál ıegyedűl, hogy sok ellenséghinek vérét oncha, táborokat
megh-verıen, erősségeket megh-vegyen, tartományokat meg-hól-
dıtchonz nem ebben ál chak egyedül az igaz, valóságos erönek mi-vólta,
ugy-mond szent Agoston,* mert ha valaki mind ezeket megh-chele-
kedné, végbe vinné-is, ai minthogy megh-chelekette világ biró Sándor,
Iulius Chászár, és egyebek; de mi haszna, mi díchérete lehet ebben ai
nagy erőben? ha ezt az erőt ochmány bűneivel, Istentelen gonossághi-
val, feslet életével, erkőlchével útálatosittya: mi dűchösséghe? ha ezen
erővel Istenét haraghíttya, magát gyalázza, lelkét kárhozatra veti. Hova
lehetet egy erösseb fér ú Samsonnál? ai kit nem szintén érdemesnek
ııtıl mégh-is szent Ambrus* ai tekélletes erős, vitézi névnek viselésére,
es azt mondgya felöle: „Samson validus et fortis leonem suffocavit,
sed amorem suum suffocare non potuit,` vincula solvit hostium, sed
suarumfgpnexus non solvít cupiditatum; messes incendit alienas, et
unzus ıpse mulieris accensus igniculo messem suae virtutis amisit,`ii
,,Samson Vastagh és erös lévén, az Oroszlányt megh-foitotta, de ai
maga rendetlen szeretetét, szerelmet megh-nem foithatta; ellenséghi-
nek kötelit megh-szaggatta, de ai maga kivánsághinak lánczait megh
nem oldotta; mások aratását megh-égette, de maga egy lıizelkedõ 10-
tyónak Dalilának szikráiátúl meg-gyulládván, jószágos-chelekedeti-
nek minden aratását el-vesztette.”

Innéd vagyon hogy szent Petrus Chrysologus,* ai ki ez elöt ezer
és két-száz esztendővel élt, minden vitéz erös fér únak oktatására,
nagy szíve fáidalmával panaszolkodik azokra ai vitézekre, ai kik mín-
den ereieknek düchösségét és dichéretít, chak testi ereíekben hely-
heztették; avval kérkettek, üdvességes lelki ereíekröl nem-is gondol-
kodvan, es azt mondgya: ,,bella gentium legimus superasse quam pluri-
mos, quos tamen pugnas <l2> carnis legimus non vicisse: audivimus
eos dedisse delictis pectora, qui dorsa hostibus non dederun t.`ii „sokak-
felől olvassuk, ugy-mond, hogy ellenségek táborit megh-verték, de tes-
teknek tusakodásit megh nem győzték; sokak-felől hallottuk, hogy el-
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lenségeknek hátat nem adtak, de feiet haitottak ai vétkeknekii, „Proh
dolor! victores gentium, vitiorum fuisse captivos; nationum dominos,
turpi servılsse criminibus servitute,` stetisse inter saevientes gladios, et
inter eneıvata lenocinia corruisse,`ii „keserves dologh! ai kik ai pogá-
nyokat megh-győzték, a bűnök rabságában estek; ai kik ai nemzetsé-
geket megh-hólditották, ai vétkek szólgaívá lettek; ai kikii dob, trom-
bita zengések, harsogások; nyil, kopía törések, húllások; ágyú, puska
lövések, ropogások; szablya, fegyver villámások, „szakadások-kőzöt,
mint az erös kö-szálak fen-maradtak, ai púhaságban el-estek;ii ,,regnis
fuisse terrori, iudibrio fuisse peccatis,` adversas acies contrivisse ieiu-
nos, et crapulatos suarum castra dissolvisse virtutum; jacuisse effuso
vino, qui jacere effuso sanguine nescieruntfi ,,Országoknak rettentöi,
lettek ai bűnök chúfiaí; és ai kik az ellenkező seregeket iózanon megh-
verték, részegen ai magok jószágos-ehelekedetinek táborát el-rontot-
ták; hólt számban feküttek ai bor italban, ai kik ai vér-ontásban talpon
állottak.ii Ezekkel az arany nyomtatásra méltó szép szókkal óhaytotta
ez ai szent Atya az ö ideiében-való némely vitézit, ai kik nagy fent teli
száyal torokkal kérkettek és díchekettek vitézségekben, hadi ereiek-
ben; testi ellenségekkel-való bay-vivásokban erőssek, bátrak, fenek
mint ai sivó-rívó oroszlányok; de lelki ellenségekkel-való harczokban
minden félénk nyúlnál kisseb szivüek, és ai tekélletes, igaz, vitézi
erős névnek viselésére nem-is méltók, se-nem érdemesek.  

De nni1<e1enne1<em sek peıdákkeı, avagy e” szeniAiyziı<bn1e1õ-
hozot sententiákkal állitanom és bizonyitanom, mely szükséges egy ví-
téz ferfiúban az, hogy Oroszlányi ereiét ai Sasnak ereiével egy-gyűvé
foglallya, testi ereie-mellet lelki erővel-is birion, es ai mely dichéretes-
sen vitézkedik külsö ellenséghi-ellen, ugy < l3> vitézkedgyék lelki el-
lenséghi-ellen-is? Nem szükségh énnékem ebben továb fáradnom, se-
többet erröl szóllanom. Imé elöttetek fekszik valóságos példavúl és tü-
körűl, ó erös fer ak, valakik ai vitézi névben díchekettek! elöttetek va-
gyon kegyelmes Urunknak, Felséghes Chászárunknak, Kírályunknak
néhai Tanátsa, komornyikia, Szentelt-vitéze, Soprony vármegyének
Fő-Ispánnya, Pápa vég-házának Fő kapitánnya, Fraknó várának örö-
kös-Ura, ai Tekéntetes és Nagyságos Vitéz *Groff ESZTERHAZI
LÁSZLÓ. Ai ki ai mint-hogy ai czimerében az Oroszlányt, és ai Sast,
az az, ai Gryphet viselte, ugy chelekedetivel-is őszve-kapcholta az
Oroszlánynak ereiét ai Sas ereiével, és ai mely erős vólt testében külsö
ellenséghi ellen, oly erös vólt lelkében belső ellenséghi-ellen-is. Es hogy
ha *,,fortes creantur a fortibusii, az erös szüléktűl származnak az erös
ñak (ai mely mondását Horatius-nak kivált-képpen-való bélyegül, jelűl,
Symb olum-ul választotta vólt magának ez ai Vitéz Groff Ur), ki-tetczik
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ereie az ö Uri szűléiből-is. Fő nemzetének, nagy Familia-iának sok
számos, réghi ösíröl hogy ne szóllyak, kik vitézségekkel és Okosságok-
kal hazáíoknak sokat szólgáltanak; az *Attya Néhai Tekéntetes és
Nagyságos boldogh emlekezetű Groff E S Z T E R H Á Z I M IK -
L Ó S , Magyar-Ország Palatínusa vólt, ai ki mind elméiével, mind
kardgyával, mint pedigh méltóságos feiedelmí maga-viselésével mely
düchösségessen, szélessen teriesztette Nemzetségűnknek dichéretes
hírét, nevét; mely szerenchéssen, szivessen, szorgalmatosson óltalmazta
szabadságát, minnyájan tudgyuk. Az *Annya néhai Tekéntetes és
Nagyságos bóldogh emlekezetű Groff N Y Á R I C H R I S T I N A
Aszszony vólt; ai mely Nyári Christina Aszszonynak az Annya Várdai
Katha Aszszony; ai mely Várdai Katha Aszszonynak az Annya Lo-
sonczy Dorotthya Aszszony; ai mely Losonczy Dorotthya Aszszony-
nak az Annya Báthori Klára Aszszony; ai mely Báthori Klára Asz-
szonynak az Attya Echedi Báthori György, és az Annya Somlyó Bá-
thori Anna Aszszony vólt. < l4>
i *Születet ez ai Vitéz Groff Ur karáchon havának harminczadik
napian, ezer hat-száz huszon-hat esztendőben, huszon-hat esztendős
korában holt-megh huszon-hatodik-napián kis-Aszszony havának, és
huszon-hatodik napián szent-András havának temettetik. Isten-félö,
tekélletes szent életű Annyának ai teiével szopta egy-gyüt ai lelki erőt,
*és valamint-hogy ai Sas mégh nevedéken, kichiny korában fordittya
ai szemeit ai világos napra, ugy nézi minden szeme-píllantása-nélkül,
annak fényes súgárit: ő-is mégh kisded ártatlan állapattyában fordítot-
ta lelki szemeit az *„Igazságnak düchösséges Napiáraii, ai C H R I S -
T V S J E S V S R A , azt nézte hólta napiáigh nagy gyelmetességgel
minden maga-viselésében. Körül-vették az ö böchöiét mégh chöchö-
mös korában mint egy szólgálói, daikái ai jószágos-chelekedetek; véle
nevekedet az Isteni szeretet, az Isteni félelem, az áítatosság, ai józan-
ság, ai szelídség, ai tisztaság, ugy hogy ai mint magok megh-vallyák
azok, ai kik éyel nappal kőrülette forgolottak, akár mely szüznél sze-
mérrnesb lévén, egy tisztátalan szót Ö-tőle nötelen állapattyában nem
hallottak, sőt házas korában-is, hasonló szót valakinek az ö asztalánál
mondani, tíltot vétek vólt. Ai mikor elő-iöt az ideíe, hogy ai tanúságra
adgya rnagát,* oskolában járion, az elö számlált és tőb sok iószágos-
chelekedetínek társaságában, oly szorgalmatosson tanúlt, oly díchére-
tessen véghezte-el Philosophiáiával egy-gyüt egyéb tanuságát hogy ta-
núló társai-közzül hozzá fogható nem vólt senki. Tudta nyilván, hogy
ai Romai bírodalomnak Fundálóia, Attya, Vitéz Iulius Chászár, job-
kezében egy kardal, bal-kezében egy kőnyvel, és fellyül ezekkel ai
szókkalz* ,,ex utroque Caesarii, iratta-le magát, jelentvén, hogy ötet
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mind ai kard, mind pedigh ai könyv emelte ai Chászárságra. Tudta,
hogy világh meg-hólditó erös Sándor mindenkor egy-gyűt hordozta a
fegyverével* ai Homerus könyvét és ai mikor le-fekűt-is, a feie alá egy-
gyüvé tette ai kardgyával. Tudta, hogy el-terhet mindenkor a Kopia
iekbnn n” Penne, es zi” Deák-<ls>ezig enne megh nem ieinpiiiye, lie-
nem inkáb fényesíti, élesiti ai kardnak az élit. Tudta mind ezeket ez
ai Vitéz Groff Ur, és azért vólt oly szorgalmatos ai tanúságban, azok-
nak az ifflachkáknak oktatására-is, ai kik ugy futtyák az Oskolát,
mint ai mirigyet, aligh váıván hogy lóra kapazkodhassanak, kellemés
fiatal vitézek.

Tevábbá, ennek zi” viiez Groff Uinek sesi *Lelki ereie ki-ieiezik
abbúl-is, hogy, ha az ördögh, ai bűn, és egyéb gonosz índulatok-ellen
ninchen egy erösseb lelki fegyver ai szent Gyónásnál, ö gyakran gyónt,
az Oltárí Szentséghez gyakran járúlt, leg-főképpen a Bóldogságos
Szűznek innepe napiain, ai kit kivalt-képpen-való nagy buzgó szeretet-
tel, áítatossággal tisztelvén, ílnádván mindenkor, innepínek estit legh-
gyakrabban, chak száraz kenyérrel és vizzel böytelte; óltárt-is fogadot
hogy chináltat azon Bóldogságos Szűznek tísztességére a Czeli Szent-
egy-házban, de kedvesb lévén lelke elötte, lelkét fogatta magához Ol-
tára helyet ai Bóldogságos Szűz Szent Fiával. Ai Szent Misét minden-
nap áítatosson megh-halgatta. Az Egyházi rendet,aiSzerzeteseket nagy
böchűlettel látta, fogatta, asztalához űltette. Ai Posonyi Apácza,-A.sz-
szonyok Templomát, és kalastromát, az utólsó nagy éghéskor a tuz-
tűl meg tartotta, meg-óltalmazta. Ai Pater Carmelitáknak Sár-fenéken
egy szép Kápolnát és óltárt épétet; böv alamisnálkodással mind azok-
nak, mind egyebeknek kedveskedet. Urasághiban sok romlot Ternplo-
mokat meg úíitot, az idegenek meg-térésében szüntelen fáradot, a meg-
téröknek szívből örvendezet. Arváknak, özvegyeknek, ígye-fogyottak-
nak, gyámolya. Szólgainak, alatta valóinak, jobbágyínak nem Ura,
hanem Apia. Ezek az ö Sasi lelki ereiének jelei, és mégh ezeknél-ls
sokkal többek. ,

Tekénchűk-megh az ö Oroszlányi Testi ereiét.* Es ha a példa-be-
széd-szerént, ex ungue Leonem, ai kőrmérül ismértetík-megh az Orosz-
lány, chak kevés ieleiböl-is eszünkben vehettyük az ö nagy ereiét. Nıékı
Feiedelemségre méltó igen ékes, tisztes ábrázattya, <l6> gyönyörűsé-
ges szép egyenlöséggel-valo teteminek, taghiainak őszve-foglalása, vı-
tézi módra alkotot tetétöl-fogva talpigh, tekéntetes Uri termete, kl-ért
az idegen nemzetek elöt-is, nem egyéb, hanem Tekéntetes, Szép Groff
vólt az ö neve. Ily nagy ékességének meg-felelt ereie-is,,mert oly sza-
las, oly Vastagh, tetemes ember nem vólt udvarában, a kit chak fél-
könyökével-is (ha akarta) orrára nem taszitot. Senki ö nálánál jobban

5

10

15

20

25

30

35

4

141



a, tárgyat megh nem lötte, aa kez-íiat erössebben megh nem vonta, a,
gyürüt mesteıségesben megh nem öklelte, a, lovat keményebben megh
nem ülte. Bátor szivének chak tavaly-is álmélkodásra méltó jelenséget
adta Segesd-alat, a” holot midön feie felet sürön süvöltenének a,
taraszk golyobisok, azoktul semmire sem ijedvén-megh, aa sok pogány-
ságnak néki rohant vólna, ha az ö *Okos-Vitéz Ipának parancholattya
megh nem tartóztatta vólna. Chudáltatta ezt az ö nagy ereiét, bátor-
ságát, mindenekhez kegyes, szelíd, nyáias, és hogy ugy szóllyak, em-
beri testben Angyali természete, mellyel mint aa Magnes-kövel magá-
hoz vonta, hólditotta mindeneknek szívét, söt mégh aa gonosz nyelve-
ket-is annyira meg-kötötte, hogy soha senki ö-felöle semmi gonoszt
nem mondaná: távúl lévén ö-töle a, haragh, a” dölfösség, a” felfualko-
dot nagy akarat és kevélységh. Egy szóval, ennek a° vitéz Groff Urnak
Lelki, Testi ereiét, dichéretes erkölchét, Uri iffıat illendö tekélletes
tulaidonsághit, igen szépen egy summában, chomóban kötötte az a,
nagy erdemü okosságú, méltóságú Groff Ur,* aa ki, midön töle kérde-
nék, minemü vélekedésben vólna GROFF ESZTERHÁZI LÁSZLÓ-
felöl, azt felelte rövideden: én, ugy-mond, magyar Anyátúl születet
fiúban, hasonlót ESZTERHÁZI LÁSZLÓHOZ nem láttam senkit.

Mit mondgyak Tekéntetes és Nagyságos *Eszterházi Ferencznek,
Gyarmati Fö-kapitánynak lelki ésitesti ereiéröl? a” ki katonasága-mel-
let Istenéröl, lelki isméretinek tisztaságáról sem feletkezvén-el, noha
tudománnya, deáksága néki-is szép vólt, de inkáb vágyódot <l7> a*
fegyverhez, és a, mit mond Sirák fiaz* ,,cum Leonibus lusit quasi cum
agnis, et in ursis similiter fecı't", ereiében bizván, ,,a” chatákra járt, az
Oroszlányokkal és Medvékkel”, az az, az Oroszlányokhoz, Medvékhez
hasonlo fene pogánysággal játék-képpen sokat harczolt és vitézkedet,
bátor szivének dichéretes jelét a, homlokán viselvén hólta napiáigh.
Azért méltán mondhatom azt felöle, a” mit mond azon Sirák fıaz*
„mortuus est pater eius, et quasi non est mortuus, similem enim re-
líquit sıˇbı' post se, in vita sua vidit, et laetatus est in illO", ,,megh-hólt
az Attya”, aa néhai Tekéntetes és Nagyságos bóldogh emlekezetű
Eszterházi Pál, ,,és mint-ha megh sem hólt volna, mert” vitézségét,
okosságát, jámborságát követö, „magához hasonló fiát” Ferenczet
,,hatta utánna, látta ötet életében, és örvendezet ö-benne.”

El-halgassam-é as Tekéntetes és Nagyságos *Eszterházi Thamás-
nak, Lévai Vicé-kapitánynak lelki és testi ereiét? a, kiben mégh mikor
Oskolában járt-is annyira benne vólt az áítatosság, az Isteni félelem,
hogy sokszor eiifél táiban fel-költ ágyábúl, és térden álva egész órákat
töltöt az imádságban. E-mellet *,,cursOr velocıssimus, quasi unus de
capreis, quae morantur in silı/13", senki futásra nem gyorsab, ugrásra
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nem erösb, lóra nem könnyeb ö nálánál. Elméie szép, tudománnya
elégséges. Mely vitézi modon viselte magát a, Német Országhi hadak-
ban, bizonysághi *Generalis emberek; mely bátran harczolt sokszor a”
Tõz~õı<-ellen, bizonyságm a”vegbe11vitõze1<.

szõııyzk-õ zz' Tekéntetes és Nagyságos *Eszıefházi Gáspámıı,
édes Szüléinek kedves Beniamin-nyáıúl? a” ki mint Samson kichinségé-
uiı-foghvz józan, a” borral és egyéb fõszeghırõ itaımı megh-fogta ma-
gát, Istenfélö jó erkölchben nevekedet. Elméie igen szép és világos, tu-
dománnya, deáksága ideiéhez képest nagy, és nem közönséges. Iffiú
ugyan esztendeiben, de maga-viselésében nem haba-hurdgya, nem
chélchap, hanem minden chelekedetiben megh-ért, megh-rögzöt értel-
mü okosságú ferfıú, Edes Szüléinek méltán <l8> kedves Beniamin-
nya, az az, „fílius dexterae",* „job kezeknek a”, mert job kezében
vet mind pennáiával, mind kardgyával egyaránt kedvessen, kévánatos-
son szólgál vala nékik. ,,Benı`amin lupus rapax"* megh-mutatta a,
harezon bátor szívét, ereiét, aa mikor mint a, ragadománynak örülö,
,,a, praedát szomiúhozó farkas”, ugy néki rohant a” mi szegény nemzet-
ségünket ragadozo, hazánkat praedáló pogányságnak, és mind iobra,
mind balra keze-miat húlván mellette ellenséghi mint a” kévék, sok se-
beivel bizonyította me gh vitézségét.

Illyen erössek voltak Testekben, Lelkekben, illyen hatalmassak
Oroszlányi és Sasi ereíekben ezek az Uri baynokok, utólsó pihentése-
kigh, halálok oráiáigh!

Allyon elö most valaki akaria, és kérdgye-megh immár én-tölem,
*,,quOmOdO ceciderunt fortes in praeliO?" ezek az erös vitéz Urak,
Anya ak, a” Kik õıtekben ily erõssek, ily vitézek vóltak, ,,mi-képpen
estek-el a° harczon?” és azt felelem, hogy nem külömben, hanem a,
mint az Israël nemzetsége fényes chillagának, erös oszlopának, Macha-
baeusnak az ö attyafıai, a” kik-felöl azt mondgya az irás:* „adiuvabant
eum fratres eı'us", ,,segitik vala vitéz Machabaeust az ö attya aiı” se-
gitették ezt a, mi Machabaeusunkat-is, Vitéz Groff E S Z T E R H Á -
Z I LÁSZLÓT az ö attya ai, aa kik szeretetre méltók és ékesek,
minthogy vér attya ak vóltak éltekben, aa halálban sem váltak-el egy-
mástúl, hanem egy szivel, lélekkel, egy buzgó, attyafiúságos, tekélle-
tes, igaz, lángozo szeretettel, bátorsággal segítették vitéz Groff Attyok-
át. *Ferencz feiét tette-le érette, ugy múlt-ki harmincz-öt esztendös

korában ea világbúl. *Thamás halálos lövést szenvedet mellette, ugy
végezte-el huszon-hat esztendös korában életét. *Gáspár sok chapások,
vágások, kopía szúrások-után adta-ki lelkét érette huszon-negy eszten-
dös korában; ,,adiuvabant eum fratres eı'us", igy „segítették” Vitéz
Groff ,,Attyoktˇ1át”, így hóltak-megh érette, igy estek-el a, harczon
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ezek az erös Uri három attyafiak. De talám azt kérdi más valaki még-is
én-tölem:

„ouomodo cecidirFoRT1s°”coMEs LAD1sLAvs „in przzelz`0?"
<l9> „vallyon mi-képpen eset-el” maga Vitéz Groff E S Z T E R -
H Á Z I L Á S Z L Ó ,,a, harczon?”` nem külömben, hanem as mint
maga Vitéz erös Machabaeus, aa ki-felöl azt mondgya az irász* ,,dilata-
vit gloriam populo suo, induit se loricam sicut gigas, et succinxit se
arma bellica sua,` similis factus est leoni in operibus suis, et sicut
catulus leonis rugiens in venatione.`" ,,ki-teriesztette az ö népének
düchösségét, pánczélban öltözöt mint egy Orías, és fel-övedzette
magára az ö hadakozó fegyverit; hasonló löt az Oroszlányhoz az ö
chelekedetiben, és mint az orditó Oroszlány kölyök aa vadászásban”.
*Aa harcz-elöt nem sok nappal büneit töredelmes szivel megh-gyónta,
Istenével megh-békéllet, minden keresztyén vitéznek példát adván,
hogy minek-elötte ellenséghivel szemben mennyen, megh-gyónnyék,
békéllyék megh Istenével, Istenét vegye maga-mellé társúl. A, harcz
napon, nagy szive vigasztalásával mondotta e, szókat a” környül-álló
vitézinekz* Istennek legyen hála, ugymond, semmiben lelkem isme'reti
nem vádol, semmiben ollyanban túdos nem vagyok, a' kivel Istenemet
megh-bántottam volna. Evvel megh nem elégedet, hanem chak kevés
órával a, harcz elöt, fogván pugillarisát, iedzö könyvechkéiét,rendröl
rendre nevezet szerént kérdezte udvari szólgait, kik gyóntak vólna
megh közzülök? kik nem? aa kik megh-gyóntak, azoknak a, neveit
mindgyárt fel-iedzette. Gondolom én, hogy ugyan azon órában, a,
melyben ö abba aa iedzö könyvechkébeirta megh-gyont szólgainak ai
neveit, ugyan akkor az Angyalok-is, mind magának, mind áítatos vitéz
szólgainak aa neveket, arany bötükkel írták-bé az élö-könyvben.

,,0uomo do cecidit Fortis" Comes Ladislaus „in praelio?",,mi-kép-
pen eseteı” Vitéz Groff E s z T E R H Á z 1 L Á s z L of „a” har-
czon'?” nem külömben, hanem el-közelgetvén az óráia aa harcznak,
nagy *bátoısággal ai harcz-helyre ment, maga sereghe eleiben állot,
és midön látván Veszedelmes állását baráti, ió-akarói, hjv szólgai, he-
lyébül ki-mozdúlását tanácholnák, azt felelte igen bátran, ai mit mon-
dot Jobz* ,,et mihi est cor sicut et vobis, nec infe-<20>rior vestri
sum", „nékem-is vagyon szívem mint néktek, sem aláb-való nem va-
gyok nálatoknálaa, az én testemböl sem foly téy, hanem vér: böchüle-
temben járó dólgom ez énnékem, azért Cornetám-alól el nem megyek,
jámbor vitézimet el nem hagyom, vélek egy-gyiit élek, halok; *,,absít
istam rem facere, et si appropiavit tempus nostrum, moriamur in
virtute propter fratres nostros, et non inferamus crimen gloriae
nostrae", „távúl légyen hogy e, dólgot chelekedgyük, és ha el-közel-
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getet a” mi üdönk, hallyunk-megh vitézséggel a” mi attyánk ai-ért”, a,
pogány kézben eset rabok-ért, hazánk-ért, ,,és ne tegyünk szégyent a,
mi düchösségünken”; *,,melius est nos mori in bello, quam videre
mala gentis nostrae", mert „job minékünk meg-halnunk a” harczon,
hogy sem aa mi nemzetségünknek veszedelmét látnunk.”-i Ally! álly!
Vitéz Groff, ne sies ily hirtelen a, halálra, ne légy ily mód-nélkül-való
tékozlóia életednek, ifñúságodnak mostan legh-gyönyörüségesben
virágzó Rózáiát ne vesd ily vakmerö-képpen ai halál kaszáiára, más
sokkal alkohnatosb üdöben lészen mégh, ennél sokkal nagyob, kel-
lemetesb szólgálatodra szüksége édes Hazádnak. Hová hadgyod Is-
tenfélö, jámbor, tekelletes erkölchü if ú házas-társodat? Istennek
áldása-által remenlhetö maradékidat? méltóságos hivatalú tiszteidet?
aitod-elöt-állo, és téged igen hamar nap fel-tisztelö elö-menetelidet?
Szánd-megh nevedéken, kisded attyád aidat, kik tégedet Attyok
helyet tartván szeretnek, böchülnek, és ha immár magadnak élni nem
akarsz, ély ezeknek, a, kik te-töled nem ugy báttyai,mint Attyai oltal-
mokat, gondviseléseket váriák, attúl függenek. Tekénchd-megh ro-
konidat, barátidat, hiveidet, kik tégedet mint chillaghiokat imádnak.
Gondold-megh kö-váraidat, nagy Urasághidat, kik tegedet mint
örökös Urokat uralnak, és ne sies, ne rohany ily hirtelen a, halálra.
,,Melius est mori, quam videre mala gentis nostrae." Mind ezeket,
ugy-mond ez a° Vitéz Groff Ur, a” miket elö-számlász, édes hazámtúl,
nemzetségemtül vettem, azért mind ezeket édes hazámnak oltahna-
ért, nemzetségemnek szabadúlásá-<2l>ért örömest viszsza-adom éle-
temmel egy-gyüt édes hazámnak, lé-tészem, el-hagyom érette mind
ezeket, és *,,mortem gloriosissz'mam", ,,a° legh-düchösségesb ha-
lált” választom helyette.

„Quomodo cecidit Fortis" COMES LADISLA VS „in praelio?"
De még-is ,,mi-képpen eset-el” Vitéz Groff E S Z T E R H Á Z I
L Á S Z L Ó ,,a, harczon?” nem külömben, hanem mint amaz erös
fer ú, aa ki-felöl mondgya vólt Davidz* „nequaquam ut mori solent
ignavi, mortuus est Abner.` manus tuae ligatae non sunt, et pedes tui
non sunt compedibus aggravati, sed sicut solent cadere coram liis
iniquitatis, sie corruisti", „nem ugy hólt-megh Abner, mint a, túnyák
szoktak megh-halni: aa kezeid kötve nem vóltak, és aa lábaid nem
vóltak békókkal terhelve, hanem ugy estél-el, a, mint el-esni szoktak
az erössek a, hamisság ai-elöt.” Abner annyit tészen, mint lucerna
patris, attyának szövétneke, lámpása: mondhatom én, nem ugy hólt-
megh, nem ugy eset-el az ö Attyának, néhai Tekéntetes es Nagyságos
bóldogh emlekezetü Groff E S Z T E R H Á Z I M I K L Ó Snak,
Magyar-Országhi Palatinusnak világos szövétneke, Fia, nem ugy
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hólt-megh, nem ugy alut-el az Uri ESZTERHAZI háznak fényes lám-
pásavitéz Groff E s z T E R HÁZI LÁ sz Lo, mintzfpáma,
pamut-közöt, kényessen, kedven fel-nevelt púha, túnya if ak. *Ai
Sárban süllyedvén a” lova, maga mi-hent gyalogh eset, mindgyárt
környül-fogta ötet a” pogányok sokasága, a° kik-ellen igen szivessen
és bátran, igen vitézen és erössen egy-néhányának halálával maga
sokáigh harczolt és vagdalkozot. Látván chudálatos vitézi maga-vise-
lését ellenséghi, szánták ollyan deli, ékes termetü, ollyan oroszlányi
ereiü tekéntetes, jeles if ú Urnak életét el fogyatni, hanem hogy rab-
bá tehessék, abban mesterkettek, ,,manus eius ligatae non sunt, et
pedes eius non sunt compedibus aggravati", de az ö édes hazáiának,
nemzetének fel-szabadúlásá-ért tusakodó Vitéz Groff Ur, nem akarta
semmi-képpen se-kezeit a” rab-szyial gyalázatosson megh-köteztetni,
se-lábait a, békókkal düchösségtelenül terheltetni. Azért gyözhetet-
<22>len fáradságával, ereiével mind addigh vitézkedet, vala-meddigh
a, sok reá hagygáltatot fegyvernek zápora-után, sok balta, chákány
fokkal kaponyáia izrül ízre bé nem töretet; feie, ábrázattya, homloka
sürü ütéssel kékséggel bé nem töttetet; teste sok vágással, szúrással,
tízen-nyolcz sebbel által nem liggattatot; mely mind megh lévén, ugy
*atta-ki lelkét az ö Istenének kezében, életének huszon-hatodik esz-
tendeíében, Kis-Aszszony havának huszon-hatodik napián.

*,,Hoc modo vita decessit" (Fortis Comes Ladíslaus) ,,non solum
juvenibus, sed et universae genti, memoriam mortis suae, ad exemplum
virtutis, et fortitudinis derelinquens." Ek-képpen eset-el a, harczon,
,,ek-képpen múlt-ki el vílágbúl” aa Tekéntetes és Nagyságos Vitéz
Groff E S Z T E R H Á Z I L Á SZ LÓ, ,,nemchakazif akrıak,
hanem az egész” Magyar-,,nemzetnek-is, ai jószágos-chelekedetnek,
az erösségnek példáia gyanánt hagyván halálának emlékezetit.”

A” Kinek iıy ramëaıaıaa ki-maıaaaa, ninchen Kõzzüıünk senki, a”
ki nagy szíve Keseaıaëgëvaı, faiaaımavaı aa baai<0daõ1<,a”1<ia”Kagyet-
len halálnak ily üdönek-elötte-való haraghiát ne vádolná. Azt kérdi
vólt édes Üdvezítönk az ö tanitványitúlz* ,,quam dabit homo commu-
tationem pro anima sua?" „minemü váltságot ád az ember az ö lelké-
ért?” Vayha azt kérdette vólna mi tölünk-is a” halál: „quam commuta-
tionem dabitis" mihi pro Comite Ladislao? „minémü váltságot attok"
énnékem Groff E S Z T E R H Á Z I L Á S Z L Ó-ert? minden ké-
vánságára, alkuvására reá-állottunk vólna. Találtunk vólna mégh ara-
nyat, gyöngyöt, drága-követ, egyéb ki-gondolható szépséget tárhá-
zinkban; kévánatosson íllatozó viragokat kerteinkben; gyönyörüsé-
gessen zengö, és akár mely búsúlt elmét megh-kéllelö musikát házaink-
ban; mézzel folyo válogatot eledeleket bóttyainkban; külömb külömb-
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féle drága, és akár mely kemény szívet megh-lágyito, megh-hólditó
aiándékokat Országunkban, és ha mind ez kevés vólt vólna-is, ,,pellem
pro pelle",* találtunk vólna érette megh-halni kész sok erös fer akat
<23> sereghinkbe. Mind ezeket Vitéz Groff E S Z T E R H Á Z I
L Á s z L o N A K váırságáert két-kézzel a” halálnak amik vólna. De
mint-hogy ez a, kegyetlen halál vak, szeme sinchen, fényes aranyunkat
nem tekéntette; orra szaglása ninchen, íllatozó virághinkat nem nézte;
füle hallása ninchen, szép szónkat, musikánkat nem kedvelte; ízi száya
ninchen, édes eledelinket megh-utálta; keze ílletése ninchen, drága
aiándékínkat el nem vette; egy szóval, érzékenségtelen lévén, minden
aiánlásunkat, ighéretünket megh-vetette, hanem az Istennek titkos és
chudálatos engedelrnébül, rendelésébül, minden adományunknál ked-
vesseb, gyönyörüsegesseb jó akarónktúl, Vitéz Groff E S Z T E R -
H Á Z I L Á S Z L Ótúl fosztot-megh bennünket, nagy keserüsé-
günkre.

Noha pedigh mi kesergünk, de Te, ó Tekéntetes! ó Szerenchésló
düchösséges E S Z T E R H Á Z I Ház, *,,noli ere", ezeken al te
négy Vitël Uri ëlidon ,,ne siryl” ne kesereghy! mert ha kévánva kéván-
tad vólna-is, felségesben megh nem düchöitethettél, a” mint ezek a” te
négy Vitéz Uri aid-által fel-magasztaltattál. A, Romaiak örök emlé-
kezettel tisztelték a, két Horatius attya at; Carthago-beliek Istenek
tíszteletível böchiilték a, két Philenust,` Albánus-ok a, három Curiati-
ust, azért, hogy vér attya ak lévén, hazáíok-ért, nemzetségek-ért tet-
ték-le életeket; de mind ezek-felet, ennek a” te négy Vitéz Uri fiaídnak,
al mint-hogy nagyob ai száma, szenteb az igye, sokkal nagyob az
érdeme, böchülete, és boldogsága-is. Nagy vólt a” te düchösséged ak-
kor, ó Tekéntetes Ház, al mikor a, Nagy Iáson, néhai Tekéntetes és
Nagyságos bóldogh emlekezetü Groff E S Z T E R H Á Z I M IK-
L Ó S Magyar-Ország Palatínusa, az Arany-gyapiú Bárányt al te fala-
idra függeztette: de sokkal nagyob düchösségedet látom most, a°
mikor az Arany-gyapiú Bárány-mellet, ezeket a, te négy ártatlan vé-
rekben úszo Vitéz Uri aidat, mint egy Bárányidat, magok vére ki-
ontásával, életek le-tételével, hazáiok-ért fel-áldoztatni látom, al kik
nem aranyal festet gyapiúval, hanem minden aranynál fényesseb,
minden drá-<24>ga könél, carbunculusnal tündöklöb piros vérek-
kel, sebekkel zománczozot testeket mutogattyák örök düchössé-
gedre. Ezek a° te négy erös Oroszlányid, aa kik ellenséghidnek, gonosz-
akaróidnak minden szél-vészi-ellen, megh mozdúlhatatlanúl tartyák
falaidnak négy szegletit. Ezek aa te gyors Sasid, aa kik ió hiredet, ne-
vedet, minden hegyeknek magassághi-felet magassabban ea világh négy
részein éghigh emelik. Ezek a, te vitéz négy Grypheid, a, kik minden



gonosz nyelveknek dögleletességétül mind kariokkal, mind kardgyok-
kal aa te Rózáidat megh óltalmazzák, megh-mentik.

Azért ,,noli ere" „ne kesereghy” annyira méltóságos E S Z -
T E R H Á Z I Ház ezeken a, te négy Vitéz Uri fíaidon, mert noha a,
halálnak el-kerülhetetlen törvényén láttatnak által-menni, de megh
nem hóltak, élnek, és ea világh fen állásáigh élni fognak bóldogh
emlekezetekben, dichéretes hírekben, nevekben, sa ha szemeink-elöl
el-tüntek-is magok, de ezek a” piros zászlók, karmazin szinü czimerek,
veres koporsók beszéllik, praedikállyák, magasztallyák nagy vitézsé-
geket. Ehıek (mondám) Tekéntetes Ház, ezek ai te négy Vitéz Uri Fia-
id, söt nem chak élnek, hanem minden ezüst trombitánál hangos-
sabban Kiáltanak-is: mert ha egy atya únak, Abel-nek *,,vox sanguinis
clamat", ,,kíáltot az ö ártatlan vére", menyivel inkáb, menyivel han-
gossabban kiált ennek a, négy Abel-nek, a, négy attyafinak Istenek-ért,
hazáíok-ért, nemzetségek-ért ki-ontot keresztyéni ártatlan vérek. Kiált
bizonyára a” Martyrumokkal egy-gyüt az éghre, hogy a” mint az igaz-
ság szeretö Isten,megh-szokta boszszúlani az ártatlanok halálát, trom-
follya, boszszúllya-megh a, pogányokon az ö ártatlan vérek ki-ontását.
Kiált Abel atya val egy-gyüt minden vér atyafira, hogy a” mint ök
szerették egy-mást éltekben, és egy-ınás atyafiúságá-ért el sem váltak
hóltokban, ugy minden atya ú éllyen, hallyon az igaz atyafiúi szere-
tetben. Kiált aa Machabaeus-okkal egy-gyüt minden igaz haza-fiára,
hogy a, mint ök Istenek-ért, hazáíok-ért, nemzetségek-ért le-tették éle-
teket, ugy <25> minden igaz haza-fia azért életét le-tenni ne szánnya.

Ennek a, ti ártatlan véreteknek ily hangos kiáltása-közöt megh-
fogom immár én szómat, és halgatok, ó hazánknak igaz Samsomi./
nemzetünknek gyözedelmes Machabaeusi! országunknak diadalmas
Baynoki Vitéz Eszterházíak! pálya-futástokat véres izzadással végezté-
tek, harczolástokat éltetek fogyásával feieztétek, vitézkedésteket ha-
láltokkal pechételtétek. Azért semmi egyéb immár hátra ninchen,
hanem a, mit szent Pál mondz* „accedite ad Sion montem, civitatem
DEI viventis, Ierusalem coelestem, multorum millium Angelorum
frequentiam, ecclesiam primitivorum qui conscripti sunt in coelis,
spiritus justorum perfectorum, etludicem omnium D E VM", ,,járúl-
lyiatok” immár düchösséges Baynokok ,,a, Sion hegyéhez, az elö
Istennek városához, a” mennyei Jerusálemhez, a, sok ezer Angyalok
sokaságához, az elsö-születtek Anya-szent-egy-házához kik bé-íratta-
nak mennyekben, a” tekélletes igazaknak lelkeihez, és mindeneknek
biráiához a, C H R I S T V S J E S V Shoz": vegyétek-el pálya-futás-
tok Koronáiát, harczolástok Pálmáiát, vitézkedéstek örökkön örökké
megh-maradandó bóldogh nagy jutalmát, mert tudgya immár mind a,

148

föld, mind az égh, „quomodo cecidistis fortes in praelio", ,,amabiles
et decori in vita vestra, in morte quoque non estis divisi, Aquilis velo-
ciores, Leonibus fortiores", tudgya az egész világh, tudgyák mind a,
földiek, mind a' mennyeiek, mi-képpen, mely erössen, me-ly vitézen,
mely düchösségessen és dichéretessen estetek-el Istenetek-ért, hazá-
tok-ért, nemzetségtek-ért aa harczon, mi-képpen „szeretetre méltók és
ékesek éltetekben, a” halálban sem váltatok-el egy-mástúl, a, Sasok-
nál gyorsabbak, az Oroszlányoknál erössebbek.”

Pax Vívis, Requies Defunctis,
Tu autem Domine miserere

nobis
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<26>

Ad
ILLVSTRISSIMVM

DOMINUM
COMITEM

N A D A S D I U M ,
Virtutem Heroicam,
LADISLAI COMITIS

E S Z T E R H A S I,
Et C 0 G NA T 0 R VM in praelio contra Turcas

Defunctorum, typıls committentem.
GUaerítís Elysijs quid LADISLAVS in hortis

VICTOR agat? Latium pollice tangit ebur:
NADDASDVMque canit, sociasque ostentat ad umbras

AEternae positum jam sibi laudis Opus.
Guam sibi Dardanio melior NADDASDVS Achate

Erigit, aeterno dignus et ipse die.

MAGNIFICVS DOMINVS
F R A N C I S C U S

Eidem Illustriss[ı'mo] Domino Comiti.
FRANCISCVM FRANCISCVS ego modo sospite vita

Alloquor: hanc Mavors abstulit, iste refert.
Virtutis monumenta meae cum divite praelo

Signat, et aeternum mittit ad usque diem.
Pannonio sí talis adhuc foret unus in orbe;

Herourn nullus noctis in orbe foret. <27>

MAGNIFICVS DOMINVS
T H O M A S

Super eodem.
Cum tu terrigenis de me NADDASDE loquaris,

De te Caelicolis Vatibus ipse loquar; L

Et dicam: aethereis NADDASDVM inscribite Fastis:
Hoc scriptus libro poscere plura queas?

MAGNIFICVS DOMINVS
CASPARUS ESZTER-

H A S I ,
1LL VSTRISS{IMO] DOMINO COM]TI

N A D A S D I O
Super eodem argumento.

CAstore sum melior, melior Polluce, NADASDI,
O decus, o animae vita NADASDE meae: I

Nostrum lux illos alterna reducit in orbem,
Luce ego perpetua te tribuente fruor.

Ita Honori Illustrissimi Domini Comitis accinuit addictissimum
Collegium Vien[nense] Pazmanianum.

Aliud
ILLVSTRISSIMO DOMINO

COMITI
N A D A S D I O.

PEr nemus Elysium, per fortunata piorum
Bellerophontaeo regna vehebar equo.

Cum procul armigero vidi ESTERHASIA campo
Adstare ad laudes castra NADASDE tuas. <28>

Dicebantí atrae premeremur imagine noctis;
Purpureum nobis ni daret ille diem.

Quam bonus hic roseo bene fulget PHOSPHORVS ortu!
Quam bene puníceum spargit ubique jubar!

Dicamus Socij Domino bona Verba Tonanti,
Vt novus aeterno hic PHOSPHORVS ígne mícet.

1ta vovebat [llustrissimi D. Comitis AE ternum
Devotus Cliens Paulus Nagy.
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J N E X E G V I I S
JLL VSTRISSIMI COMITIS AC DOMINI,

DOMINI
L A D I S L A I

ESZTERHAZI DE GALANTA,
PERPETVI DE FRAKNO,

Et Comitatus Soproniensis Supremi Comitis, Equitis Aurati,
Sac. Caes. Regiaeque Majest. Camerarij, Consiliarij, nec non Praesidij

Papensis Supremi Capitanei, etc.
J TEM

SPECTABILIVM, A C MA GNIFICOR VM
BAR ONVM, DOMINOR VM

F R A N C I S C I
ESZTERHAZI DE GALANTA,

Sacrae Caes. Regiaeque Majest. Praesidij Gyarmathiensis
Supremi Capitanei, etc.

T H O M A E
ESZTERHAZI DE GALANTA,

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Praesidij Levensis
Vicecapitanei, etc.

G A S P A R I
ESZTERHAZI DE GALANTA,eÍC.

Jn praelio contra Turcas ad campum Nagy-Vezekyn habito, si-
mul pro Patria, Die 26. Augusti, gloriose occumbentium.

ORATIO
THOMAE PALFFI AB ERDÖD,

Abbatis S. Michaélis Archangeli de Batha, Metropolitanae
Ecclesiae Strigoniensis Custodis et Canonici.

Habita Tymaviae, in Ecclesia S. Ioannis Baptistae,
Die XXVI. Novembris ANNO M .DC .LII.

. Š



Volente vero
JLL VSTRISSIMO COMITE AC DOMINO,
D. FRANCISCO DE NADASD,

Perpetuo Terrae Fogaros, ac Comitatus Castri-ferrei
SUPREMO COMITE, 5 <Al >

Sacrae Caesareae, Regiaeque Majestatis Consiliario, Cubiculario, ac per r
ı

Hungariam Curiae Regiae Magistro, etc.
Typis mandata.

VIENNAE AVSTRIAE, Apud Matthaeum Cosmerovium, Sac. Caes
Majest. Aulae Typographum, in Aula Coloniensi, Anno 1653.
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ORATIO. .

VNum ergo adhuc, o Pannonia, ad summum infelicitatis tuae
cumulum deerat, ut post pluriına, imo vix non quotidiana tuorum,
ab Otomannica Tyrannide Civium excidia, ipsam quoque fortíssi-
morum Heroum stragem, aspicias? Vnum ergo adhuc supererat; ut
post abductos in plus quam Mitridaticarn Turcarum servitutem, mi-
serae plebis tuae, frequentissimos exercitus, post tot amplissima
Mahometieo subjecta jugo terrarum locorumque spacia, ipsa jam
tandem preciosa Magnatum tuorum, hostili crudeliter caesa ferro
capita intuearis? Vnum itaque adhuc, ad augendum justissimi doloris
tui inenavigabile illgd lachrymarum pelagus deerat, ut post horride
devastatas, flamınaque hostili in suorum busta Civium conversas, tot
villas et oppida, ipsa jam quoque Procerum tuorum, barbare prostrata,
et belluina plusquam ferocitate, dilaniata corpora ingemiscas? Ouod-
que publicum dolorem acerbitatemque non parum auget, unico in
praelio, non unum, sed quatuor simul, vel ex unica Illustrissima
E S Z T E R H A Z I O R V M Familia, gloriosos Heroës: Illustrissi-
mum nempe Comitem L A D I S L A V M, Spectabiles ac Magni cos
Barones F RANCISCVM, THOMAM,et|GASPARVM,
quosdam veluti novos, eosque maximos, Gentis tuae Fabios perdidisti,
ut jam non minima spei tuae pars concidisse penitus videatur, nam
quos in defensam, et Christianae tutamentum Reipublicae, singulari
cura et industria enutristi, futuros etiam hosce strenuissimos olim
Patriae Propugnatores, et Otomannici furoris vindices, momento tem-
poris amisisti.

Ouidenimingloriosohocce E SZ TERHAZIORVM
Procerum Guaternione, sperare non licuit, qui gentilitios suos
G R Y P H O S ad arcendos longe a Patrijs fmibus hostes, stricto sem-
<Alv>per A C I N A C E indefessas agere excubias voluerunt,
quasque altero pede, gerebant R O S A S, et fronte C O R O N A S,
reportandas olim certissimas de hostibus victoriae palmas, indubitatas
laureas praesagiebant. Sed hem, excussi iniquissima sorte Acínaces,
proprio sanguine pallentes Rosae, in emortualem Cupressum versae
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Coronae, et ipsi demum gloriosissimi E S Z T E R H A Z I O R V M
prostrati G R Y P H I, lamentabile uníversae Paımoniae exhibuerunt
spectaculum. O invisum certe hactenus, et nostra primum infelici, et
calamitosa exhibitum aetate, omnium commiseratione saeculorum
dignum spectaculum! Spectaculum sanguineis certe lachrymis deplo-
randum! o exitus plane inexpectatos! o lubricos et ancipites, sortis vel
nunc iniquissimae eventus! ,

Verum itane atra licet alias, at si unquam, nunc certe vel maxime
pallıda Mors, non nisi concolorem pallori tuo, lachrymosí hujus
theatri faciem producere voluísti? et quorum longiorem vitam, gloriosa
debuisses, irnmaturum indignumque ˇ eorum exitum, fatali purpura
palliasti? Itane omnem adeo implacabilis furoris tui atrocitatem, in
recentes hasce E S Z T E R H A Z I A N Iviridarij Rosulas, effundere
decrevisti? Itane exacerbatum alias, tot inflictis jam antea fatalibus
plagıs, af ıctıssimae Patriae Cor, totis viribus, quot scilicet funestis
constas, seu membris, seu characteribus, tot laethalibus telis; quadru-
-plícatis nempe E S Z T E R H A Z I O R V M funerum vulneribus,
sauciare voluisti? Profusumne eorum sanguínem, non nisi tributarijs
nostrıs lachrymis compensari,-desideras? ut vel sic eos (o nulli unqvam
smiılem exoptandam dilectionem!) Dilectos tuos demonstrares: utpote
nostrıs quidem lachrymis candidos, at proprio sanguine rubicundos.
Fluant ergo e foecundis nunc maxime patriorum oculorum fontibus,
flebıles rıvulı et pro patrijs aris et focis proprio aspersos sanguine He-
roës istos, mutuo lachrymarum etiam símpluvio aspergant. Omnia
denique ob tantam Patriae ruinam lamentis, et fletibus personent,
omnium penetralia gemitibus compleantur.

Vnus certe magnae E S Z T E R H A Z IO R V M Familiae
extinctus _SolLl_ustrissimus, Comes L A D I S L A V S suf ceret ad
excienda digneque evocanda omnium flumina lachrymarumıille enim
vere L A D I S L A V S ,id est: laudis laus, omnium adorea laudum, et
ingens Gentis suae gloria extitit, et majorem adhuc Styrpi Gentique
suae splendorem, et gloriam non sine certa spe allaturus vídebatur.
<A2r>

Ouare concedite mihi, A. A. moestíssimi, ut propter tantam, tot
simul, tantorumque Heroum jacturam, densissimas illas, quibus vultus
vestros involutos video, moeroris et tristitiae nubes,Il1ustrissimo
Heroicae eorum Virtutis splendore paululum dissipem, et gloriosissi-
morum memoria facinorum, vestras parumper sistarn lachrymas;
prae xus eniın lachrymosae hujus meae dictionis scopus est, de-
monstrare: Illustrissimum Comitem L A D I S L ,A V M, cum socia
Fratrum Triade, veram, ac perennem Styrpi, Gentique suae gloriam
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peperisse. Quod ego dum praesto, unum hic meminisse vos velim, ne
facundum in publico hoc dolore expectetis Oratorem; veri enim do-
loris officium est, fucum omnem nescire, et lachrymarum potius
af uentia, quam verborum eloquentia perorare.

Et quidem gloriosi hi Quartumviri, singuli singularem suarum
laudum, et benemeritorum hic requisivissent Encomiastem; ut enim
Athenienses Athenis, sic E S Z T E R H A Z IO S Proceres, in hacce
E S Z T E R H A Z I A N A E Regia munificentiae, laudare aequis-
simum est. Sed, quae tam sublimis ingenij fe1icitas,quis facundissimus
quantumlibet, et centum, licet armatus linguis, seu Roma, seu e
Graecia petitus eloquentiae vigor, vel unicum eorum ardentissimum
illum in Patriarn amorem, condigna valeat ad coelos usque exaltare
panegyri? At neque suum semper Achilles Homerum, neque suum
Aristides Platonem, neque suum, quaelibet aeternitate digna Virtus
condignum Praeconem nanciscitur. ideoque cum praesertim tot
fortíssímorum simul Heroum enerrandis encomijs, ímpar omnino sim,
(si enim unquam, nunc. certe, inopem me copia fecit) operaeprecium
foregexistimavi, si sub Illustrissima Comitis L A D I S L A I meritorum
glori_a,ipsasquoqueF R A N C I S C I, THOMAE,et GA SPA-
R I laudum adoreas comprehendam.

Vt itaque inde sumam meae initia Orationis, unde vel ipsa prima
Comitis L A D I S L A I gloriae decora promanarunt; Illustrissiınum
E S Z T E R H A Z I A N I stemmatis splendorem commemorare Opus
hic non habeo, cum is laudatissimae, Excellentissimaeque suae Styrpis
praeconijs non egeat, et ipse etiam gloriosissima tum benemeritorum
suorum, tum profusi nuper, pro Patria sanguinis, eam purpura decora-
vit. Paternum vero Heroicae seu Virtutis, seu gloriae decus, jactare si
ulli unquam licuit, licebit L A D I S ,L A O ;nam is, magno illo hujus
Patriae Patre, Excellentissimo quondam Regní Vngariae Prorege,
N I C O L A O Parente natus est: cujus ut vivam non corporis tantum-
modo, sed aními quoque paternarumque virtutum jdaeam <A2v>
repraesentaret; Artium Liberalium Studijs, in Celeberrimo illo Vien-
nensíum Musarum Athenaeo nomen dedit. Non potuit nimirum ad
eximiam Gentis suae gloriam, nata L A D I S L A I indoles, in ma-
terno 5 Patriae amplissiınae sinu, complexuque diu delicate ociari,
Verum spretis domesticis parietibus, ad magnam illam vrbium Re-
gínam, virtutis et gloriae domicilum, et majestuosum illud Romano-
rum Caesanım augustale, Viennam se contulit: illic enim indolis suae
magnitudini, par theatrum, dignosque ingenio suo, nactus fuerat
aemulos studiorum; ideoque assiduam in magna illa Litterarum Pa-
laestra studijs navavit operam, ut bonis illis litterís, nomen Optimum



aetemitati inscriberet, et vel sic nullam in magnorum Pannoniae Proce-
rum catalogo, lituram pateretur, Comes hic optime litteratus? Suspexit
non semel ejus tum amaenitatem ingenij, tum indolis felicitatem am-
plissima Austriae Provincia, eumque communibus suffragijs, in suorum
Provincialium numerum cooptavit: adeo nimirum vel tunc, omnium S
in se oculos convertebat, omniumqiue sui spectatorum animos de-
vinciebat L A D I S L A V S ; ut non Patria tantummodo, sed vicina
quoque tot Caesarum, Regnumque altrix Austria, eum Civem suum
esse voluerit, eo Provinciali gloriata sit, scilicet qui nulli non Pro-
vinciae, nulli non eximio quantumlibet muneri, singularem allaturus 10
gloriam videbatur.

Defuncto Patre, paternis etiam non vírtutibus tantummodo, sed
et honoribus successít L A D I S L A U S, Supremus enim subito
Comitatus Soproniensis Comes declaratus est. Nec ociosum, exi-
mioque fructu vacuum in eo fuisse munus hoc existímate. felicibus 15
quippe Neocomitis hujus sub auspícijs, amplissima quaedam Dominia,
et Castella, a Corona quondam Vngariae auulsa, tanquam nobilissirna
quaedam membra, in Comitatus Soproniensis, atque adeo in ipsius
Vngariae corpus revocata sunt. ita vel ipsa noui hujus in L A D I S -
L A O honoris initia, tum patriorum dilatatione nium, tum amplis- 20
simorum accessione Dominiorum, auspicatíssima extitere.

Jam vero paternam etiam nactum haereditatem suspicite. Non is
hiantes illas paternorum Bonorum voragines, patrimoniorum. gurgites,
impios paternae haereçlitatis Gastrimargos, prodigos scilicet illos, ad
propriae prodígium usque paupertatis, Bonorum omnium Dissipatores; 25
non eos, inquam, secutus, qui tum demum se opulentos fuisse,dum
vel in ipsis mensis, immensas opes, precíosas veluti aut Caligulae, aut
Cleopatrae margaritas abligurivisse, omnem denique Ventri D E O
substantiam immolasse advertunt sero nimis amis-<B1r>sam postmo-
dum dolentes haereditatem, dum extrema iam haerent in egestate. Ab 30
horum ergo vestigijs procul absens L A`D I S L A V S, traditam sibi
haereditatem Bonis, valorem, ducentorum millium florenorum exce-
dentibus, alijsque plurimis accessionibus amplíficavit. ut plures
quantumvis haeredes nactus fuisset, amplissimo singulos patrimonio
locupletare potuisset. Haerede tamen licet caruerit, haeredem ille, 35
nunquam intermoıituram, nominis sui gloriam reportauit.

Mirum iam non est, quod comparatis postmodum amplissimis
Papensibus bonis, ipsius etiam Papensis Praesidij supremus Capitaneus
et Gubemator fuerit constitutus; magnae enim L A D I S L A I Virtuti
et gloriae, non nisi summum quodque munus et of cium competebat. 40
Suo nimirum Carthago Annibale, suo Romanum Capitolium AEmilio,
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suo Papense Praesidíum L A D S L A 0 indigebat. Eia ergo, quot-
quot gloriosis Illustrissimi vestri Ducis L A D I`S L A I sub signis de-
certatis Papenses, majori, quam olim Macedones sub Alexandro, aut
Romani sub Iulio Caesare, gaudio gestite: habetis vestro in Duce
Martem, habetis et Palladem, proinde Ducem ,habetis inuictum,
inuictus enim ille est, in quo Pallas cum Marte, Sapientia cum Disci-
plina militari,mutuam ineunt societatem; ibi enim verius quam olım
Athenis, Victoria quoque comes est absque alis, ne scilicet illinc valeat
auolare. Vbi vero Márti Pallas socia non est, suo licet cum Marte
Trojani peribunt, dum inimicum habent Graecorum Palladem arma-
tam. Fortunatos taque nimium vos dixerinı Papenses, qui vestrae
habetis Militíae Praesidem L A D I S L A V M , et Marte et Pallade
gloriosum. Et sane testatissimum non semel Martiae Virtutis suae
reliquisset non Papense tantummodo Praesidíum, sed et universum
Pannoniae Regnum L A D I S L A V S , si in producendıs necessanae
adeo suae vitae staminibus, Parcae paululum liberaliores extitissent.

Quía vero Principibus placuisse Viris non ultiına laus est, quam
charus Augustissimo Prin_cipi et Imperatori nostroë F E R D IN A N D 0
fuerit IL A D I S L A V S, »vel ex hinc collegite: quod eum vıx bınas anno-
rum decades superantem, in suorum Camerariorum numerum coop-
tarit. aurea nirnirum Clauis adhuc deerat L A D I S L A 0 , qua ad
summum aureae et sublimis quantumlibet gloriae apicem, iter sibi
spatiosissimum aperiret. quanta enim vel haec dici potest gloria,
patulum sibi semper esse, intimum etiam summi terrarum Monarchae
Caesaris penetrale. Vnde in Caesarea postmodum saepíus Aula <Blv>
commorans, hebdomadale non raro, illudque gratissímum, sui Cu-
biculariatus Caesari exhibuít obsequium. Neque tamen Imperatoriae
licet frequentior aulae incola, Pietati interdixit; imo si-exul illinc
fuisset, cum L A D I S L A O in aulam Pietas redijsset. praesertím
tamen singulari in Deiparam Virginem pietate ferebatur, cuncta enim
magnae hujus Patronae suae peruigilia, maxima cum aními demissione
jejunabat. Et quidem ut majori cum devotione ardentiorique affectu,
ipsam Deiparae solemnitatem celebrare, et SS. tunc Eucharistiae,
Sacramento refici mereretur, saepíus antecedentem diem, non quali-
cunque abstinentia jejunioque, sed solo pane, et aqua contentus
transigebat. Lubens nimirum, hilarique tunc arıimo et carnibus
abstinuit, et solo contentus pane perstitit L A D I S L A V S; sequenti
scilicet die, coelicum Angelorum Panem, carnem Filij Hominis mandu-
caturus.

At non in D E U M tantummodo ejusque Matrem Virginem
pietas, sed aliarum quoque Illustrissimi virtutum splendores in L A -
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D I SL O enítebant: collucebat quippe in eo sirıgularis Modestiae,
Humılıtatıs, Temperantiae, Mansuetudinis et innatae cujusdam Inno-
centıae nitor; tantam enim aními morumque -suavitatem prae se
ferebat, ut vix ullum unquam etiam servitorum suorum asperiori et
duro magis, praesertím' convitioso verbulo offendisse perhibeatur.
O igitur vel unicam hanc in L A D I S L A O linguae modestiam om-
nium linguis, omnium praeconijs depraedicandam! Nimirum L A -
D. I S L A V S , noua quaedam apıs sine aculeo, Columba sine felle
videbatur. pungere scilicet lingua L A D I S L A V S non solebat
quia gladium non ore, sed debito conditum gerebat loco, eorum
nempe. lınguamı, gladium acutum esse novit: qui saepíus in Mensis,
quam m Campıs mımıcas invadunt acies, et tot hostium prosternunt
copias, quot poculorum phalanges vinolento gutture sepeliunt. unde
sı tantum ad Martıales bellí lituos, quantum ad Mensales Bacchi titulos,
hostılıs .effunderetur sanguınıs, pridem jam rubro hocce in mari,
ımmensı .etiam Pharaonıs submersi fuissent exercitus. Martem
nimirum in Lıngua, Ensem ın Mensa, inimicas in Cyathis copias,
fusum denique in mero hostılem ducunt sanguinem; unícum id,
non admıratıone tantum, sed et commiseratione dignum relinquentes:
quod ab ımbellı etiam hoc, non Cataphractorum, sed Craterum ad
certamen provocatorum exercitu prostraticaput simul non raro per-
dant et cerebrum. At vero L A D I S L A V S, lingua, ne servum
quidem; gladio, non nisi in campis hostiles novit offende-<B2r>re
exercıtus. S1 enım non generoso Marte, sed composita potius ver-
borum, arma, coedesque spırantıum arte, con igere voluisset; nun-
quam certe, suam glorıoso adeo vitam exitu coronasset.

Advertit profecto Sapientissimuswlmperator F E R D I N A N -
D .U S, generosum, ad maxima quaeque facinora L A D I S L A I
anımum, natanique ad exımia, in Rempublıcam Chfigtizmam benemerita
ejus mdolem: ideoque ei, in juvenili licet adhuc aetate constituto, inter
amplıssıma Consiliorum subsellia locum dedit. Memini quidem Plato-
nem Lib. 3. legum excludere. omnino a gravioribus quibuscunque
Reipublicae muneribus juventutem; tum propter maturae defectum
prudentiae, tum propter inconstantiam aními juvenilis ad damnosa
etiam non raro Reıpublıcae consília praecipitis. at majora haec lubricae
juventutis pıacula in ıjs solum merito deplorantur, in quibus, adulta
mentis canicies, candorem primo subsequitur capillorum; qui ad sub-
lımem Sapientiae apicem, desidiosa ingenij tarditate ascendere non
valentes, volucresıtemporıs pennas adhibent, quarum subsidio, pro-
posıtam, sero nımıs hcet assequantur metam, non curant qui recentem
illum, orıdae juventutis suae vigorem, cupiditatum lenocinijs, vo-
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luptatum illecebris, supino denique suimetipsius neglectui consecran-
tes, magistram expectant, cadentem illam senectutis aetatem, et tum
primum, ad civilis, vereque humanae, Solem vitae eorum oculi con-
vertuntur, dum in ipso jam vitae naturalis termino, a morte proxima
occluduntur. At vero ij, qui brevi annorum circulo, plurima explent
tempora, qui innata sua indole, a teneris statirn, ut ajunt, unguiculis,
ad exiinia quoque virtutum et gloriae decora; manibus ut ita dícam,
pedibusque rapiuntur; qui in modico etiam aetatis spatio, ingentia
exhibent grandium virtutum facinora; ij certe non spatío temporis,
neque annorum mımero sunt metiendi; saepe enim, vernantes etiam
juventutis osculi, senilis redolent sapientiae suavitatem; ut volucre
licet tempus, pigrum tamen omnino appareat, Visa mentis maturitate,
in immatura adhuc aetate. Praecoces ergo, eosque jam maturos in
L A D IS L A 0 advertitF E R D IN A ND U S,tumvirtutís,tum
sapientiae fructus, ideoque eum, nil obstante, imo suffragante potius
etiam juventute, Regium suum esse voluit Consiliarum; L A D I S -
L A U S enim pluribus, imo maximis adhuc, hujus Patriae titulis et
honoribus decorandus omnes titulos et summos quosque honores
decoraturus videbatur. <B2v>

Verum avocat me lamentabilis haec, tot Funerum facies, cujus ad
solum aspectum, omnium merito eliciuntur lachrymae spectatorum.
digni certe meliori spectaculo, oculisve spectantium hilarioribus
fuissent, fortissimi Heroes; sed omnis invida felicitatis mors, funestum
hoc publicae amaritudinis Theatrum, lachrymosum hocce communis
Patriae doloris castrum, concitata in nostram perniciem, ímmanissimi
hostis Tyrannide excitavit. Lubet ergo tam miserandae stragis, tan-
tique af ictissimae Pannoniae, inflícti vulneris originem percontari.
Inaudiverat Comes L A D I S L A V S vicinum, juratum illum Chri-
'stiani nominis hostem, certam eamque atrocíssimam, in nostros expedi-
tionem meditari; imo ferro jam, igneque saeviendi, et obvía quaeque
barbaro furore prosternendi, animum inijsse: ne igitur tanto expositam
periculo, proximoque vicínam excidio amantissimam Patriam ne-
glexisse videretur; omnes, quas repentino furentis Otomanni rumore,
improvísas suorum colligere poterat copias, imo seipsum, et id, quo
charius habebat nihil, vitam quoque suam charissimae obtulit Patriae.
Vidissestuncunacum LADISLAO FRANCISCVM quo-
que supremum Gyarmathiensis, T H O M A M Locumtenentem
Levensis, Praesidiorum Capitaneos, G A S P A R V M , et complures
alios stemmatis E S Z T E R H A Z I A N I Proceres vitam quoque
suam salutí Patriae devoventes: ut vel ex hinc universo constaret Orbí,
neque suos Vngariae deesse Fabios, Scevolas, Horatíos, Scipiones.
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Jamque hostis immani excussione facta late per vicos et oppida,
Mahometico igne fumantía, barbarum furorem circumtulerat, plu-
rimisque onustus praedís, et spolijs, superba, víctricibusquepaeanis
tumentia signa reducebat; dum ecce L A D I S L A V S socijs Fratri-
bus, et non contemnenda suorum manu, Hostilibus párat armis ob- 5
viare, exundantem Barbarorum furorem retundere, per dam erup-
tionem vindicare, praedam eripere, uno verbo publicae Patriae salutí,
etiam cum manifesto vitae periculo consulere. .

At quid tandem meditaris, L A D I S L A E ? Nonne validissimas,
recentibusque spolijs, ad novam excitatas victoriam, Barbarorum 10
advertis copías? Numquid numero inferius nimium vides, Christiani
robur exercitus? Pálrnamne, quam íllí jam in pálma, victoriam, quam
in manu, Lauream, quam in fronte, jam gestare videntur, ausu fere
dixerirn temerario, extorquere moliris? Vitamne tuam, uníversae
Patriae adeo cháram, vix totius etiam Otomannici exercitus inter- 15
netione redimendam, in apertum hoc discrimen <Clr> conijcies?
Dubia nimis est belli alea, ultro victoriam ne praesume. Modicum
nimis adhuc vixisti, L A D I S L A E : serva ergo charissimae vitam
Patriae, ut uberrimis, quos expectat maturae etiam aetatis tuae fruc-
tibus potiatur. Noli quaeso mágnarn Maximorum etiam, de te concep- 20
tam opinionem, noli maximam uníversae Pannoniae, in te reposítam
spem, periculoso hoc in praelio praecípitare. Magna salutis Patriae
pars, vita tua est, si igitur illius salutí consultum vis, tuae quoque
salutí consule: in vicinum ergo te, e campo Praesidíum recipe, tuam
illic pretiosam tuere vitam, ipse quoque tuae sic futurus Patriae 25
tutamentum. 8

Verum confusauhaec Hostium multitudo, generosum LLADI S-
L A I ánimum non terrebit: non eniın numerus, sed Virtus militum
victoriam parit: saepe exiguo cordatorum militum numero, immensas
etiam prostravit Persarum copías Alexander. Vitae objectantur peıicu- 30
lá? át Virtus in periculis calx in aqua est, si viva est, si viva non est,
cadaver est, Virtus non est. Ad pericula profecto natus est animus, cui
pectus non exaníme est. Fuge hostem quando gladius periculosá glo-
riae purpura enıbescít. Salutem nimirum in fuga reponere, Parthicáe
ignobilitatis est: stando autem, aut vincere, aut mori, Augustum est, 35
Heroicum est. Strenuum se .meminit Heroëm L A D I S L A V S , non
ad fugiendum venit Hostem, sed fugandum. Neque enim invictas hic
Iulij Caesaris advertit copias, quibus terga vertat, vix dum visis. Sáne
non nobis solis, teste Tullio, sed Patriae nati sumus; melius enim,
ajebát Maximianus Augustus, est mori, quam sibi vivere. Parum ergo 40
refert, L A D I S L A V M parum adhuc vixisse: satis superque vixit,
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si modicám etiam vitam, vitae salutique Patriae consecfavit Vjvere
nimirum norunt et vita indigni; HÍ ÍHÍBÍÍX illa VÍÍ2-1, quae omnibus
communis est. Proirıde in fˇme (inquit L A D I S L A V S) laus
canitur: dum Sol ad occasum vergit, omnium in se gculos Convel-fit,
conversos ego ,quoque hocce etiam in campo, omnium in me 0011103
adverto, magnas de me conceptas expectationes sci0_ nolo illudere
spectantium oculis, nolo spes in me repositas defraudaı-e_ Non fugiam,
et plus quam palmarem hanc, ignobili fuga notaın, 11130 nomjni 11011
inuram. melius est enim nobis, Fratres charissimi, mori, quam illatam
hanc Patriae, Religioni,' D E O ipsi, barb ram M160 injuriam, ociosis,
siccisque gladijs intueri. Stabo ergo pr0 Patria- el hodiernam diem,
gloriosa aut morte, aut victoriá illustrabo.

Vix haec concludere poterat L A D I S L A V 3, Cum belluina
cradiderim pene rabie efferati hostes, pleno ágmine, in L A D 1-
<Clv> S L A V M, ejusque praesertím copías ferebzmtuı-; qugı-um
furorem, hostilemque ímpetum, ubi non magnanirno tantum peçtgre
sustinuisset, sed complurium etiam tum vulneribus, tum Caedibug
repressisset; tandem infmita hostium multitudine cirçumventug, ipse
quoque,unacum FRANCISCO, THOMA etGASPAR0,
Fratribus amantissimis, Commilitonibus fortissimis, interijp

Erepti igitur sunt oculis mortalium, qui in omnium oculis fere-
bantur, dum omnium in se se oculos convertebant Ocgubueı-,uni
fortissimi Patriae Propugnatores, quales non nisi Saeculg qugvig
perpaucos, tanquam aetatis suae Phoenices licet venerqı-i_ Occubuefunt
gloriosi hi Heroës, qui ut Patria respiraret oppressá, in negeggaı-ium
illius subsidium, unitis viribus conspirarunt. gloriosa inimico fufofi
opposuerunt pectora, ut nostrae ex íjs facerent propugnaculum inco-
lumitatis. generosás hostilibus gladijs objecerunt cerviceg, ut e03, zi
nostris cervicíbus praepedirent, copiosum sparserunt sanguinem; ut
ejus precio, patrios, inimicís implicátos Cives laqueis, pl-istjnae assere-
rent libertati. Vitaın lubentes profuderunt; ut nostram Sefvaı-em, ad
terram denique prostrati, Barbarorum se spolijs subjeçefunt; ne nimi-
rum nos, Barbarae eremus spolium feritatis. O mille efgg deploran-
dum lachrymis, mille gemitibus ingeminandam hujus Patriae Qfbita-
tem! o miserum plane Pannoniae statum, quae in tanta mt Simul
clarissimorum ruina Procerum, ad ipsam malorum, calamitumque
videtur Illiadem devenisse.

At macte animo moestissimi Pannones: in istis quippe, non
Machabaeis illis Iudaeae, Sed E S Z T E R H A Z I I S Vngariae
Fratribus, gloriose pro Patria, D E O 0. V E occumbentibus, desinet,
credite mihi, Omnipotentis ira; quae Adamantis licet instaf, in hanc
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Patriam obduruisset; ad hujus tamen, tam illustris, tamque copiosi
contactum sanguinis rumperetur. Suos scilicet jam, et amplissimus
Pannoniae Magnatum Senatus, avita pro majestate, Purpuratos ad
coelum ablegavit Oratores; qui ut rethorice magis, et apposite dicant
ad persuadendum; sanguineis perorant vocibus. Habet nimirum exa-
nimam nescio quam vim, vox sanguinis; ideoque si vel unica Abelici
sanguinis Vox, fraternae etiam novit impietatis vindicem D EI iram
provocare: quidni tot clamorosae, calamitosaeque Sanguinearum
harum linguarum voces, Divinam Otomannicae poterunt vindictam
Tyrannidis persuadere? Sed neque sie, inulti omnino ocoubuerunt
Strenuissimi hi Heroës; illatae enim ijs neces, caedibus hostium re-
pensae sunt. merito <C2r> certe, novi hujus Patriae Scipiones, seu
bellí fulmina compellandi: utpote qui, vel cadendo caeciderunt
Hostem; si tamen cecidisse dici possunt, quorum etiam virtute, apud
nostros stetit Victoria. Victricem ergo illi mortem pro Patria obierunt:
at gloriosis eorum manibus victores postmodum Socij, plus quam
saecularem, tot hostilium Centuriarum Hecatomben immolarunt.
Nimirum, dies illa cum Lunae fuerit, non nisi Lunarium fuerat
Clientum hostijs consecranda. Et certe plures multo adhuc hostiles
nostri victimas immolassent, si non praecipiti adeo cursu, ad suum
tunc Sol occasum properasset; istorum enim ille conspectum tandem
Funerum fugiebat: ne nimirum tot occumbentes secum videret Soles,
quot Proceres. Vnde diem illam non ordinaria, sed omnem excedens
ordinem, bis gemina nox est subsecuta: bis geminis nempe Patriae
Solibus extinctis. quamvis non abs re, occidente jam Sole, eos occu-
buisse crediderim, scilicet ob itineris societatem; Coelo siquidem
eorum Virtus debebatur, meritis theatrum nacta terris nobilius.

Ast: o Magnanimi Heroës, quam ego vestrae potero statuere
laudationi metam, qui constituistis amori Patriae nullam. humile enim,
et vestris indignum meritis est, quicquid dicendo afferri potest. Vestra
profecto gloriosa facinora, vestra in Patriam, imo totam Chıistianam
Rempublicam benemerita, undique peısonabunt. Fama ipsa, si
unquam nunc certe velocissima, apud ipsas Nationes exteras, ignotas
etiam inter Gentes, gloriosum nomen vestrum circumferet. Vestras
laudes, vestra praeconia, omnium ora, omnium linguae Populorum
praedicabunt. perennabit apud omnem secuturae posteritatis me-
moriam, vestrae Virtutis gloria; ipse denique in vestrum abibit en-
comium Orbis terrarum universtıs.

Vnum tamen ego hic, absque gravi sensus intemi dolore comme-
morare non valeo; gravissimam scilicet, inclytae semper E S Z T E R -
H A Z I O R V M Familiae, ad horum conspectum Funerum acerbita-
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tem: quomodo eniın in Illustrissimi sui extincti Solis L A D I S L A I,
quomodo in tot Illustrium Spectabiliumque F R A N C I S C I ,
T H 0 M A E et G A S P A R I, occasu syderum non lugeret; tenebras
merito expavesceret, nisi pluribus adhuc patrium coelum facibus
illustraret. At noli ere viduata licet tot lijs, faecunda E S Z T E R -
H A JZ I O R V M Mater, Stirps orentissima: nec mirum tibi videatur,
quod tot claros simul perdideris Heroës: cum enim tunc AEstas
adhuc fuerit, Augustus ille Mensis, messem Augustissimo coelorum
Monarchae voluit exhibere; et <C2v> quia ex unica Domo integram
Filiorum Decimam offerre, nimium videbatur, Quartam obtulit: ad
perennaturam semper tui Nominis gloriam, quod scilicet unica tu,
totius Vngariae D O M V S , Quartarium habes D E V M. Nec dubita
Guartam hanc tuaın, ingentibus e coelo bene cijs et favoribus cumu-
landam; Filios nempe Filiorum tuorum, usque ad Quartam genera-
tionem, saepissime conspectura. Ideoque si ex Ajacis olim cruore,
natum fuisse Hyaeinthum fabulosa meminit antiquitas; profusus certe
generoso nuper Marte Procerum tuorum sanguis, coeli aemulum
orem Hyacinthum, id est, florentissimi tibi peperit nominis aeterni-

tatem. Scilicet ne vel antiquae Romanoıum cedas Patriciorum gloriae,
tuas tu quoque, et quidem quadruplices habes Purpuras, quibus
E S Z T E R H A Z IA N I Generis triumphetincrementum. Ornavit
nimirum non genas tantummodo, sed et Genus tuum, sanguis tuorum
profusus Filiorum; sanguinem nempe et tu, ijs dederas, sed mortalem:
reddiderunt jam eum tibi per Funera, sed cum foenore Immortalitatis.
Tacere ergo lingua jam potes, nam te licet tacente; vel ipsa Heroica
horum Procerum Mors, tot disertissima in eorum laudes aperuit ora,
quot facunda sanguine vulnera.
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III/A-B HOFFMANN PÁL ÉS PÁLFFY TAMÁS
ESTERHÁZY LÁSZLÓ, FERENC, TAMÁS ÉS GÁSPÁR FÖLÖTT

A Nádasdy Ferenc fölötti prédikációban '(1. sz.) említett kis végváıi ütközetek a
17. században is folytatódtak. A számos összecsapás közül egy európai hírre tett szert.
1652. augusztus 26-án Nagyvezekénynél (Bars vm.)"Forgách Ádám érsekújvári kapi-
tány és az általa harcba hívott végvári és nemesi seregek megütköztek a Gimesalját
fosztogató esztergomi bég csapataival. A csatában a keresztények nem tudták kivívni
a győzelmet, s holtan maradt a harcmezőn az Esterházy család négy fiatal taa, Lász-
ló pápai, Ferenc gyarmati főkapitány, Tamás lévai alkapitány és az ifjú Gáspár.
(A csata történetét Esterházy Pál naplója és más források alapján részletesen elmondja
Héjjné Détári Angéla: Augsburgi dısztál a vezekényi csata emlékére. In: Az Iparművé-
szeti Múzeum Evkönyveí XI. [1968] 28-34-. A négy Esterházy rövid életrajzát a tárgyi
jegyzetek élén foglaljuk össze.)

A csata után a négy főrendű halottat Semptén helyezték sírba. Az ünnepélyes
temetésre 1652. november 26-án került sor a nagyszombati jezsuita templomban
(a szertartások leírását lásd Héjjné: i.m. 34-7). Az ünnepi gyászmisét Lippay érsek
tartotta. ,

Magyar nyelvű prédikációt Hoffmann Pál mondott a temetésen, é beszéd 1653-
ban nyomtatásban megjelent szövegét közöljük kötetünkben (RMK I. 868). Hoffmann
1617-ben született. Miután elvégezte Bécsben a bölcseletet, Rómában a teológiát,
1642-ben esztergomi kanonok lett, 1648-ban pedig szenttamási és szentgyörgymezei
prépost. A nyomtatvány címlapján olvasható még generalis vicáriusi círne (1651-ben
lett esztergomi érseki helynök), sőt pécsi püspöki méltósága is, bár e tisztében - 1652.
évi kinevezése után - a pápa csak 1655-ben erősítette meg, s 1656-ban szentelték fel.
A nyomtatvány megjelenése után, 1653-ban zalavári apát, 1656-ban esztergomi nagy-
prépost, 1658-ban Veszprémi püspök lett, de még az év júliusában meghalt. Szabó
Károly bibliográfıájában csak itt közzétett műve található.

Hoffmann prédikációja mellett az Esterházyak temetésének emlékét még egy
nyomtatvány megőrizte: Erdődi Pálffy Tamás latin orációja (RMK III. 1830). Tekin-
tetbe véve a négy Esterházy tiszteletére rendezett szertartások rendkívüli művelődés-
történeti jelentőségét, európai visszhangját, továbbá az e latin munkám és mellékle-
teire való sűrű szakirodalmi (különösen művészettörténeti) hivatkozásokat, úgy dön-
töttünk, hogy e nyomtatvánnyal kivételt teszünk, s felvettük magyar nyelvű beszéde-
ket tartalmazó gyűjteményiink szövegei közé, a jegyzetek között pedig közöljük tel-
jes magyar fordítását is, amely itt jelenik meg először.

E beszéd szerzője, Pálffy Tamás, Pozsonyban, Nagyszombatban, majd 1641-től
Rómában végezte tanulmányait, első miséjét is ott celebrálta 1645-ben. Ugyanebben
az évben esztergomi kanonok lett. 1647-ben honti, 1649-ben Zólyomi főesperes. 1651-
ben foglalta el az esztergomi őrkanonoki stallumot, ugyanez évben bátai apát lett.
Nincs a nyomtatvány címlapján csanádi püspöki címe, pedig 1652-ben átvette kine-
vezését, igaz, a pápai megerősítés csak 1654-ben érkezett meg, s 1655-ben szentelték
föl. 1653-ban szenttamási prépost lett, 1658-ban esztergomi nagyprépost és váci
PÜSpök, 1660-ban egri püspök, 1669-ben kancellár, pozsonyi és jászói prépost, 1670-
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ben nyitrai püspök. 1679-ben halt meg. Az Esterházyak fölött mondott orációján kí-
vül két másik latin nyelvű halotti beszéde is ismeretes (RMK 11.698, RMK lll. 1662).

Mindkét temetési nyomtatvány igen díszes kiállítású. A magyar beszéd (III/A)
1. lapján középső angyalfejből a szélek felé kanyargó leveles indák alkotják a fejiécet.
Az 1., 26. és 27. lapot keretezetlen,szimmetrikus elrendezésű, stilizált leveles indákbói
álló M. N. O, F, C és P iniciálék, a 26. és 27. lapot apró, stilizált növényi motívumok-
ból összeállított elválasztó lécek díszítik. A 28. lapon záródísz: háromszögbe írható,
szimmetrikus groteszk díszítmény; centrális eleme egy maszk, ebből indulnak ki a
kompozíció vázát alkotó keskeny. volutaszerű elemek. amelyeket stilizált növények és
függöny-motívumok díszítenek. A latin oráció (lll/B) Alr lapján az előzőekhez hason-
ló V iniciálé látható. a fejléc pedig groteszk díszítmény. Középponti eleme egy szörny-
fej, amelynek szájából volutaszeríí, stilizált növényi elemekkel gazdagodó motívum in-
dul ki. Ezt puttószerű faunok és állatok népesítik be. A (`2v lap záródísze háromszögbe
írható, szimmetrikus groteszk díszítmény. Középponti eleme egy maszkos figura; teste
körül volutaszerű elemek burjánoznak szét, amelyet, mint vázat. bőségszaruk, füg-
göny-motívumok és stilizált növényi díszek töltenek ki.

A két reprezentatív nyomtatvány közül természetesen mégis a latin nyelvű volt
az, amelyet - többek között - a külföld tájékoztatására szánták, ezért ehhez csatolták
mellékletként azt a két rézmetszetet, amelyet jól ismer a művészettörténetiszakiroda-
lom. (Galavics Géza: A torok elleni harc és egykorú világi keˇpzőművészerünk. = Műv-
törtÉrt 1976. 37. Mindkét metszet megjelent legutóbb: Galavics Géza: Kossúnk kar-
dot az pogány ellen. Tőrok háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 80-2.) Mindkettőt
a bécsi Hans Rudolf Miller rajza nyomán a pozsonyi Mauritz Lang metszette rézbe.
Az első, 37,8x52,5 cm méretű metszet a temetési menetét ábrázolja, a második (31 x
20,1 cm) a templomban felállított castrum dolorist. Ez utóbbinak latin felirata: ,,Es-
terházy László grófnak és családjából való társainak a dicsőséges temetés után fenn-
marad hírneve, amelynek rézbe metszéséről és kinyomtatásáról vigasztalásul a haza
barátainak és az utókornak Nádasdy Ferenc gondoskodott”. A metszeten látható
gyászépítmény leírását Galavics Gézától idézzük (i.m. 82,): .,A lobogó gyertyákkal és
mécsesekkel övezett, kupolás épületet imitáló castrum doloris [...] a négy Esterházy
temetési címerekkel díszített koporsója fölött emelkedett.” „Haditrófeákkal gazdagon
díszített, magas lábazaton álló, négyoszlopos építmény volt, amelyet gyertyákkal
övezett bábos ballusztrád és az abból indított íves bordák zártak le. Az építmény
sarkain és csúcsain, valamint a párkányzat alatt mindenütt az Esterházyak címerál-
lata, a kardos griff kapott helyet. Két griff tartja a magasban László ravatalképét, míg
a többi ravatalképet az oszlopok lábához helyezték.”

A castrum doloris metszete megtalálható a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsamokában (ltsz. 1205) és az Országos Széchényi Könyvtár RMK lll. 1830.
(1. pld.) jelzetű könyvében. A latin nyelvű nyomtatvány egy olyan példányát, amely-
hez mindkét metszetet hozzákötötték, lásd a budapesti Egyetemi Könyvtárban RMK
ll. 3l6.jelzet alatt.

Jó példája ez a temetés annak, hogy a barokk főúri reprezentációban milyen
szoros egységben vannak az irodalmi és képzőművészeti alkotások. Hoffmann pré-
dikációja nemcsak összefoglalja néhány mondatban a „Hazánkban soha sem látot,
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sem hallot hasonló temetés” (132:34-35) külsőségeit, hanem új indíttatást kap azok-
tól, a szónoklat eszközeivel kibontja és kiteljesíti azok mondanivalóját. A castrum
doloris legjellemzőbb motívuma az Esterházyak cíınerállata, a griff, amely ~ a metszet
tanúsága szerint - az építményen legalább tizenhárom példányban volt látható.
Hoffmann beszédének első részét ugyanebből a motívumból bontja ki: a kardot tartó
griff kettős természete (sas és oroszlán) a lélekben és testben egyaránt kiválóan vitéz-
kedő hősöket jelképezi. Az építményen látható fegyvereknek, hadi jelvényeknek a
prédikációban a csata részletes leírása felel meg. A képzőművészi megjelenítés és az iro-
dalmi alkotás tehát kölcsönösen felerősíti egymás hatását. Ezt az együttes hatást a mai
olvasónál még elevenebben élhették át a korabeli hallgatók a nagyszombati templom-
ban, hisz a prédikátor szavai közben végig a nagyméretű építményt látták maguk
előtt.

Pálffy Tamás orációját viszont elsősorban egy másik 17. századi irodalmi művel
érdemes összevetnünk. E beszédben - az Esterházy László életrajzát követő második
részben « ugyanazt az alapgondolatot fedezhetjük fel, mint Zrínyi Miklós eposzában,
a Szigeti veszedelem-ben. Először csak azt mondja Pálffy: Esterházy „nem Iulius
Čaesar legyőzhetetlen csapatait tartja szem előtt, aki az ellenséget megpillantva rög-
tön meghátrál” (l66:37-38), vagyis az ilyen, megfutamodással szerzett ,,legyőz-
hetetlenség” helyébe a kétes kimenetelű csata bátor vállalásának erényét állítja. Ha-
marosan azonban annak bizonyításával folytatódik a szónoklat, hogy az Esterházyak
halála nem vereség, hanem győzelem volt, a török csak látszólagos sikert ért el, való-
jában súlyos vereséget szenvedett. Zrínyi eposzának pontosan ugyanez a mondanivaló-
ja. Am a lényeges egyezés mellett érdekes eltérést is megfigyelhetünk a két mű között.
Az irodalomtörténeti kézikönyv szerint az eposzban a szigetvári hősök önfeláldozása
nem a ,helyettes elégtételn katolikus dogmája szerint történik (MlrT ll. 168), míg itt,
Pálffy beszédében, pontosan erről van szó: „Bőségesen hullatták vérüket, hogy annak
árán az ellenség hálójába esett honñtársaiknak visszaadják hajdani szabadságukat.
Szívesen áldozták életüket, hogy a miénket megőrizzék. Végre, a földre terülve kiszol-
gáltatták magukat a barbárok zsákmányolásának, hogy mi ne legyünk a barbár vadság
zsákmánya. [...] higgyétek meg nekem, hogy a hazáért s az lstenért dicsőségesen
elesett magyarországi Esterházy-fivérek kiengesztelik a haragvó .\/lindenhatót, akinek
szíve ha mint a gyémánt megkeményedett volna is hazánk iránt, ily előkelő és ily bő-
ségesen hullott vér láttára meghasadna (l67:29-l68:2) E párhuzamos példa fényé-
ben érdemes volna a Zrínyi művével kapcsolatos megállapítást is felülvizsgálni.

Pálffy orációját Zrínyi eposzával nemcsak az alapgondolat azonossága, hanem
egy képi-formai megoldás hasonlósága is rokonítja. Az eposz 14-15. énekének ár-
nyék fény ellentéte (éjjeli roham - az isteni kegyelem hajnala) a beszédben visszá-
jára fordul. de mondanivalója ugyanaz marad: alkonyatkor zajlott le a csata. s az
Esterházyak halálakor lenyugodott a nap - de ez azért történt, mert ragyogó életük-
nek a nap pályája volt a társa, s most már ők sem a földön világoskodnak tovább:
„ama napra nem a rendes, hanem minden rendet túlhaladó, négyszeres éjszaka követ-
kezett a haza négy napjának kihunytával - bár nem hinném, hogy véletlenül történt
elestük éppen napnyugtakor: társak voltak ők a pályájukban, hiszen kijárt nékik az
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ég az ő virtusuk miatt, mely érdemei által a földnél nemesebb színteret nyert magá- z
nak.” (ıõ8z23-27)

A bemutatott egyezések alapján valószínűnek tartjuk, hogy Pálffy Tamás ismerte
Zrínyi 1651-ben nyomtatásban is megjelentetett eposzát. Ha így van, úgy ez a halotti
oráció a legkorábbi irodalmi mű, amelyben Zrínyi Miklós gondolatainak, művészeté-
nek hatása kimutatható.

Itt jegyezzük meg, hogy Esterházy László halálára maga Zrínyi Miklós is írt
gyászverset, valószínűleg epicédiumot, amelynek szövegét azonban nem ismerjük.
(Erről lásd Kovács Sándor Iván:A lírikus Zrínyi. Bp. 1985. 246-56. 421-5 .)

A magyar és latin nyelvű halotti beszéd több mint négyszáz példányban jelent
meg (Galavics: i.m. 83), bár a metszeteket természetesen csak egy részükhöz csatolták.
Valamennyi temetési nyomtatvány megjelentetésének költségét Nádasdy Ferenc fe-
dezte. Ez a tény - Galavícs Géza szerint (uo.) - „azt mutatja, hogy az 1650-es évek
elején Nádasdy Ferenc tudatosan keresni kezdte azokat a lehetőségeket, amelyekkel a
képzőművészetet a török elleni harc programjához kapcsolhatja„. Itt csak emlékez-
tetünk rá: 1653-ban készültek Nádasdy megrendelésére a sárvári vár dísztermének
csataképei.)

Az Esterházy család vezekényi csatával kapcsolatos későbbi képzőművészeti
reprezentációjának néhány darabját lásd Galavics: i.m. 82. 85-8. 124-6. lap, 63. ábra,
49. 53. 56-61. 69. 91-93. kép, 39. színes kép.

Bizonyára ennek az évszázadokon át következetesen végigvítt reprezentációnak
- amelynek első állomása az itt közreadott két nyomtatvány és metszeteik - is nagy
szerepe volt abban, hogy a vezekényi csata hosszú ideig jelentőségét jóval meghaladó
helyet kapott a magyar történelmi gondolkodásban. Dicsőítő szavakat írt róla Ányos
Pál (Gróf Esterházy Pálnak, 1781. hi: Ányos Pál Versei. Sajtó alá rendezte Császár
Elemér. Bp. 1907. 78-9), s még Berzsenyi Dániel is így emlékezett meg a vezekényi
hősökről 1797-ben (Herczeg Esterházy Miklóshoz. In: Berzsenyi Dániel Összes művei I.
Költői művei. Sajtó alá rendezte Merényi Oszkár. Bp. 1979. 11):

Melly áldozat volt a, Vezekényi harcz!
Bús tisztelettel könnyezi a' Magyar

Négy bajnok Esterházy, véres
Porba kevert ajakit , halálát.

Tárgyi jegyzetek
III/A

1299 A jezsuiták Keresztelő Szent János-templomának építése 1628-ban kez-
dődött, felszentelésére 1637-ben került sor, de az építkezés egészen 1660-ig elhúzó-
dott. Esterházy Miklós nádor nyolcvanezer forintos adománnyal támogatta a munká-
latokat.

129 :l0 Szt. András hava: november.
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129112-14 Kisasszony hava: augusztus, A vezekényi csatáról lásd a beszéd be-
vezetőjét.

129:l8-2l Esterházy László (1626-52). Fraknó (Sopron vm.) várának örökös
uraságát apja, Esterházy Miklós nádor (lásd 140 :4) szerezte meg a családnak 1626-ban.
László 1646-tól haláláig volt Sopron vm. főispánja. Szentelt vitéz: a magyar király, ko-
ronázásakor néhány főnemest I. (Szent) István kardjának érintésével aranysarkantyús
vitézzé avathatott. A rendvitézek nem alkottak külön lovagrendet, sem rendjeleik, sem
szabályaik nem voltak. Esterházy László 1647-ben, a trónra ténylegesen sohasem
lépett IV. Ferdinánd koronázásakor lett szentelt vitéz, 1649-ben pedig kamarás és a
pápai végvár főkapitánya. Tana'ts: tanácsos. Testvére volt Esterházy Pál, a későbbi ná-
dor, és Esterházy Julianna (1630-69), Nádasdy Ferenc felesége. Feleségétől,
Batthyány Mária Eleonórától (1633-54) nem született gyermeke.

129 :20 A német-római császár és magyar király: III. Ferdinánd (163 7-5 7).
129 25-27 Esterházy Ferenc (1617-52), Esterházy Miklós nádor Pál testvéré-

nek (lásd 142133) fia, tehát Lászlónak unokatestvére. A balassagyarmati végvár főkapi-
tánya. Gyermektelenül halt meg. í

129 :29-31 Esterházy Tamás (1 626-52), Esterházy Miklós nádor másik testvéré-
nek, Dánielnek (1580 k.-1654) a, tehát László és Ferenc unokatestvére. A lévai vég-
vár alkapitánya. `

129 :33 Esterházy Gáspár (1 628-5 2), Tamás öccse. -
130:3-6 Nádasdy Ferenc (1625-71). Az Esterházyakkal való rokonságáról lásd

129318-21. A fogarasföldi örökös uraságról lásd kötetünkben 1.495. Nádasdy 1633-
70-ig volt Vas vm. főispárıja, 1644-től királyiltanácsos, 1646-tól főudvarmester, 1655-.
70-ig országbíró, 1667-70-ig királyi helytartó. A Wesselényi-féle összeesküvésben való
részvétele rniatt lefejezték. 1 l

131 :16 Óhayt: ,sóhajt(ozik), keseregl. lásd TESZ II. 1069.
132zõ Fõızgë„y.- *vitézi Lásd szT iv. 380-1.
13235 Fe1zz„zz„.- *s01<z_m,nzigyszámbznÍ. Lásd szT 111 .9O9.
133 zı4 szõvëz„ek.- 'gyzzryz(rzaõ)°, 111. ”fá1<ıyz'. Lásd TEsz ni. 799.
133 zl 7 Regina avium: a kor közhelye. Vö. pl. Joachimi C:_ıi`n~ˇerariis Symbolorum

et emblematum centuriae quatuor. Moguntiae 1677. III. No.l.: ,,-Aquila regina avium
Pindaro dicatur.” 1 A 9 5 9 ` 1 - S `A

l33:34 Meg-hólditó: a szóalakra lásd TESZ II. 128.
V 13335 A kor ezzel kapcsolatos ismereteit Pápai Páriz Ferenctől idézzük: ,,Ma-

rius [...] a sast tette a római légiók jelvényévé. [...] De a sas mára rómaiak ideje előtt is
becsben állott. A perzsáknak [...] minden bizonnyal szintén volt katonai jelvénye, amit
pénzérméik világosan tanúsítanak. Talán az Ő példájuk alapján fogadták el a sast a ró-
maiak is rnint Jupiter jelvényét és a madarak királyát.” (Árs heraldica. Puskás lajos
ford.) A káldeusok a perzsákkal együtt hozták létre az újbabilóni birodalmat (i.e.
605-539). 1 1

133 z3õ 1ˇmz'ı<.- ”fesıerre1<°. Lásd TEsz 11.227-8.
l34:6 Súgár: , a madár tollát alkotó szálak egyike). A TESZ (lll. 611) a szó e

jelentésének legkorábbi példáját csak 1697-ből ismeri, szövegünk 45 évvel korábbi.
134231 ,,Ezek számszerint a hősök, akik Dávid körül V lánakt Jásobëartl,
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Hakmoni a, a hannincnak előljárója; ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen,
akiket egyszerre megsebesíte."

134:32 „Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemoni-
ta, aki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolcszázat sebesített mg.”

135:8-10 Evezredes közhely. Már a Physiologus így ír (53): ,,A szarvas a »meg-
sennntsiızni A ıagyõı<zı« ıdrejzzesbõı end.”

135 :20 Aspis: áspiskígyó.
13533 Szt. Jeromos Epistola ad Principiam virginem, sive explanatio Psalmi

XLIV. c. művére (18) hivatkozik, ahol az egyházatya a megadott helyet a héber szöveg
alapján magyarázza (lásd PL XXII. 655). Az idézet közvetett, lásd 152:21.

135 39Pere'm.` a szóalakra lásd TESZ 111. 281.
136:5 Királyi biblia: a II. Fülöp spanyol király támogatásával Antwerpenben

1571-80 között megjelent hatnyelvű bibliakiadás. A prédikátor nyilván az idézett
spanyol Velasquez alapján hivatkozik rá.

136113 Sco om: hímzésre használt arany- vagy ezüstszál.
137:6 Latinul armus, a régi magyar nyelvben címer: ıszügyl. Lásd TESz I. 438.
137:9 Gregorius: I. (Nagy Szent) Gergely pápa (590-604). Philo: az alexandriai

Plıilo Judaeus (i.e. 13 k. - isz. 45-50 k.). Theodoretus: sziriai püspök (393 k.-
466 e.).

138 :30 Jósza'gos-chelekedeti: lásd NySz II. 52.
139zı7Ndgy fznzz ”fennnzngdn”.
139zı9 Fznzız- fenék 'vadzırí Lásd TEsz r. 883.
14024 Esterházy Miklós (1582-1645). II. Ferdinánd koronázásakor (1618) lett

aranysarkantyús vitéz, 1622-5-ig országbíró, 1625-től nádor. Második felesége volt
Bedegi Nyáry Krisztina.

140:l1 Várdai Katalin (1580-1630), Bedegi Nyáry Pál (t1606) Váradi kapitány
felesége.

140212 Losonczi Dorottya, Várdai Miklós felesége. Apja halála után annak fi-
vére, Losonczi István (t1552, Temesvár) gondoskodott róla, és ñúsíttatta Ferdinánd-
dal.

140:l4 Báthori Klára: Losonczi Antal felesége, Forgách Ferenc szerint (2.
könyv) férjét - aki 1527-ben Ferdinánd főpohárnoka volt - kéjsóvárságától hajtva
megfojtatta.

l40:15 Ecsedi Báthori György: előbb Ferdinánd, majd Szapolyai híve. Felesége
tS'omlyói Báthori Anna, Báthori István (1477-1534) erdélyi vajda (1530-tól) és Telegdi
Katalin (1492-1547) leánya.

140 :27 Böchö, chöchömös: a szóalakokra lásd TESZ I. 361. 490.
141 z4 Eı-nzfhzz.- ”etfez”. Lásd TEsz ru. 894.
141 :5 Deákság: ”műveltség, tanultság,. Lásd NySz I. 488. Lásd még Kovács Sán-

dor lván: i. m. 250. 423.
1419 Mfnzgy.-'dõgı1nıá1”. Lásd TEsz 11. 934.
141 :14 Az Oltárí Szentséghez gyakran járúlt: gyakran áldozott.
141315 A hét fontosabb magyar Mária-ünnepet lásd VII. 283 :1 7.
141 :18 Czel: alighanem Kiscell (a mai Celldömölk része).
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141222 A pozsonyi klarissza apácákról van szó.
141:24 A Mannersdorf (Moson vm.) közelében, a Lajta (Sár) partján 1644-ben

megteLepedett karmelitákról van szó.
141:33 A kor ismert közhelye, lásd Walther No. 8352.
'41:36 Tetemi: ,testek
:42zı Tzzvgyz ”<zõı”.
'42:2 Gyűrű-ökleléskor lovaglás közben kellett a vitéznek fölakasztott gyűrűbe

találnia lán dzsájával.
142:4 Az itt említett eseményről lásd egy korabeli feljegyzésben: ,,l 651. au-

gusztus 31. Segesd alatt voltunk s felettünk von német gróf Puchairn, a hadi tanács
alelnöke, vezérkedett; ott volt gróf Zrínyi Miklós bán, gróf Esterházy László,
Batthyány Ádám a kanizsai határvonal tábomoka [...]; a város egy része leégett, mert
a mieink granátokat dobáltak a városba, s ha nem jött volna ő felségétől rendelet
Puchaimhoz, be is vettük volna. [...] Velünk volt az akkori veszprémi püspök Széché-
nyi György iz.” (MTT xrıı. 246 _) Lásd meg Kovács szrndnf rvánz Lm. 252-3. 424-5.

14215 Taraszk: a szóalakra lásd TESZ III. 849. A
142 33 Esterházy Pál (T1641) aranysarkantyús vitéz.
142:40 „Könnyű lábú vala, mint egy vadkecske, mely a mezőn lakik.”
143 :2 Német Országhi hadak: a harmincéves háború utolsó szakaszának hadmoz-

dulatai.
l43:6 Beniamin: lásd 1Móz 35,18.
143110 Haba-hurdgya: a szóalakra lásd TESZ ll. 79-80.
143 :22 Pihente'sekigh.` leheletükig.
14437 Corneta: zászló. Lásd Bartal 177.
l45:37 Modem kommentár szerint Abner nevének jelentése inkább pater lu-

cernae, la világosság atyjal.
l46:l 7 Kaponya: a szóalakra lásd TESZ II. 565-6.
146 :40 Megh-kéllelö: lásd NySz ll. 215.
147z2 „Bõn bõfen.”
147110 Érzékense'gtelen.` lásd NySz I. 674.
147321 A rómaiak viszályát az albaiakkal a monda szerint a Horatiusok és a

Curiatiusok harca döntötte el: mirıdhárom Curiatius ikertestvér elesett, Róma viszont
csak kettőt veszített el a Horatius testvérek közül. (Lásd Livius I, 24-25.)

147:22 A karthágói Philenus testvérek elevenen eltemetkeztek hazájuk gyarapí-
tásáért egy Cyrenevel (Küréné) zajló határvita során. Lásd Sallustius:Jugurtha 19. 79.
Valerius Maximus V 6.

l47:27 Jászón: az aranygyapjút megszerző Argonauták vezére az antik mitoló-
giában.

147:29 Esterházy Miklós a Fülöp burgundi hercegtől 1429-ben alapított arany-
gvapjas rend kitüntetettje volt.

14735 Carbunculus: vörös színű drágakő.
l48:l Dögleletesség.`,járvány, ragály, vész,, itt átvitt értelemben. Lásd NySz I.

527.
14818 Karmazsin: Áélénk, kissé kékes ámyalatú sötétpiros szín,. Lásd TESZ H.

384.
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148z17 Tramfdııya in ”idfd1ja'. Lásd TEsz 111. 990.
148:28 Lásd 2Tim 4,7.
148229 Halaltokkal pechételtétek.' vö. Kovács Sándor Iván: i.m. 249.
148 :39 Lásd 2Tim 4,8.
149:9-11 „Béke az élőknek, nyugalom a holtaknak, te pedig, Uram, könyörülj .

mirajtunk.”
150:2-151:30 A latin versek fordítása:

,,Méltóságos Nádasdy gróf úrhoz, aki a törökök ellen vívott csatában elesett 'gróf
Esterházy László és vérei hősi erényét írásba foglalta. .

Kérdezitek, mit tesz inezejében az Elysiumnak
győztesként László? Zengi dalát, latinul;

testvér-árnyak közt Nádasdy müvét mutogatván
zengi: az által lett híre örökre dicső,

S hogy Nádasdy kuıõnb, mint hajdan a hires Adhaiasz
méltó ő maga is, hogy neve légyen örök.

Nagyságos Ferenc úr, ugyanazon méltóságos gróf úrnak.

Esterházy Ferenc szól most Nádasdy Ferencről-:
Márs a halálba adott, - visszaad élnem emez.

Hősi erényeim ernlékét írása megőrzi-,z
íme, kinyomtatván, ismeri azt a jövő.

Hogyha ilyen csak még egy is lesz Pannoniában, ,
hősök tetteire nem borul éj s feledés.

Nagyságos Tamás úr, ugyanarról.

Szólottál rólam, Nádasdy, a föld-lakosoknak,
rólad a költőknek szólni fogok magam is,

mondván: ,,Mennyeiek, méltó bejegyezni a Könyvbe
gróf Nádasdy nevét.” S vágyol-e másra te még?

Nagyságos Esterházy Gáspár úr méltóságos Nádasdy gróf úrnak ugyanazon tárgyról. j

Castor- s Polluxnál, Nádasdy, különb vagyok iınmár, P
Nádasdym, lelkem élete, éke, dísze:

Váltakozó fénnyel térhetnek vissza a földre, _
- tőled megkaptam én: fényem örökre ragyog.

1

E verssel tisztelte meg a méltóságos gróf urat odaadó híve, a bécsi Pázmány-kollégium. l

Más, a méltóságos Nádasdy gróf úrnak.

Elysium berkén, boldogjai közt lovagoltam,
Bellerophontesként; vitt sebesen Pegazus.
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Láttam a távolban, hogy az Esterházy-fivérek,
harcos nép mezején, zengve dicséretedet

így szólottak: ,,Ránk szomorú gyász éje borulna, .
hogyha a napkeltét vissza nem adja nekünk!

Õ, mint pirkad az ég! Szép Hajnalcsillag az égen,
rózsás napköltén hinti bíbor sugarát!

Mondjunk hát, társak, hálát amaz égi Atyának!
Légyen e csillag örök és ki ne hunyjone fényl”

Így kívánt örök életet a méltóságos gróf úrnak az ő
odaadó híve, Nagy Pál.”

(Déri Balázs fordítása)

l50:12Elysı`um.` lásd I. 8735. -
150116 Achates: Aeneas fegyverhordozója és hű kísérője.
151 .9 A Díoszkúroszok, Léda ai. Polüdeukész apja Zeusz, Kasztóré Léda férje,

Tündareósz spártai király volt; ezért a halhatatlanságban csak Polüdeukész részesült,- ı
de Zeusz megengedte, hogy megossza azt testvérével. Igy naponként váltakozva élve-
zik a halhatatlan életet. Földön való megjelenésüket kiszámíthatatlan tengeri fényje-
lenség - az ún. Szt. Elmo tüze - kíséri. új ,

151 :14 Az 1623-ban alapítottbécsí Pázmáneum.
151 :20 Pégaszoszt, a számyas paripát `Poszeidón ajándékozta a hős Bellerophon-

tésznak. 3 ` _
151:30 Nagy Pa'l.` valószínűleg az a csepregi plébános, aki Folnai Ferencnek

Batthyány Ádárnné Formantin Auróra Katalin fölötti halotti beszédét is kiadta (RMK
I. 867).

l52:5 Az Esterházy-cı'meren kék mezőben koronán álló koronás griff jobb első
lábával kivont kardot, másik lábával három szál vörös rózsát tart.

152:6 Johannes Ravísius Textor (Jean Tixíer de Ravisi, 1480 k.-1534) francia
humanista Theatri poetíci et historıˇci, sive of cinae líbri 8 c. művére hivatkozik. La-
tinul: ,,Optabat Caligula vnicam esse populo Romano ceruícem, quo facilius vno ictu
abscindi possent. Votum honıinis carni cis et sanguinaríi.” (Az általunk használt kia-
dás: Basileae 1617.) De megtalálható ez a kijelentés már Suetonius Caligula-életrajzá
ban is (30). ` ' `

15 2.9 Proposı`tı`O: a tárgy megjelölése.
152221 Szt. Jeromost a spanyol Johannes Antonius Velasquez (1585-1669)

In epistobm B. Paulı' apostoli ad Phıˇlippenses commentariıˇ et adnotationes c. mun-
kájából idézi. j

152123 Velasquez idézett helyére hivatkozik.
l52:28 Szt. Gergelyt a portugál Franciscus Mendoça (1573-1626) Commenta-

riorum, ad discursuum moralíum in Regum libros tomi rres c. munkájából idézi. Az
idézet eredetijét lásd Gergely In líbrum primum Regum variarum expositionum libri
sex című munkájában (PL LXXIX. 273).

152230 Ismét Mendoça ernlített művéből idéz. -
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15232 Philo Judaeus (lásd 137.9) De praemiis sacerdotum et honoribus c. mű-
vére hivatkozik. (Lásd pl. Philonis Judaei Omnia quae extant Opera. Frankfurt 1591.
8304.)

153 :l Ágostont Hieronymus Baptista de la Nuza (1553-1625) Homiliae quadra-
gesimales vagy Homíliae in Evangelia c. gyűjteményéből idézi.

l53:2 Szt. Ambrus Apologia David quae uolgo uocatur altera c. munkáját idézi
(az idézett hely: CSEL XXXII. Pars Il. 366 -7), de ezt sem közvetlenül, hanem az em-
lített helyről.

1533 Petrus Chrysologus (380 k.~450) ravennaí püspök Sermones c. gyűjtemé-
nyének 41. darabját idézi: De jejunio et eleemosyna (lásd PL Lll. 314).

153:5 Horatius megadott versének 29. sora: ,,Hős nemzedék csak hős ívadékot
ád”. (Grigássy Éva ford.) Lásd még Kovács Sándor lván: Lm. 251.423.

l53:12 Didacius Saavedra Fajardo (1584 1648) Idea principis christiano-
politici, centum symbolis expressa c. munkájára hivatkozik. Az idézett lemma nem
magában a 4. emblémában, hanem annak kommentárjában olvasható. Más emblémás-
könyvbeli előfordulására lásd Henkel-Schöne 1503.

l53:13 Plutarkhosz Alexandrosz-életrajza (8) csakugyan Onészikritoszra hivat-
kozva mondja ezeket.

153 :16 Batthyány Ádám (1609-59), Esterházy László feleségének (lásd 129:
18-21) apja, dunáninnenifőparancsnok.

l53:l7 Csáky László (11655) országbíró (1649-től). Felesége Batthyány Ádám
leánytestvére, Magdolna volt. Csáky és Esterházy László kapcsolatára lásd Kovács
Sándor Iván: i.m. 255.

153:23 Puchaim generális személyére lásd 142 :4.
A

III/B

lS7:l -158110 Az oráció címlapjának fordítása:
,,Tekintetes Galántai Esterházy lászló gróf úr, Fraknó örökös ura, Sopron várme-
gye főispánja, aranysarkantyús vitéz, a szent csász. és királyi felség kamarása, tanácso-
Sa, nemkülönben a pápai erősség főkapitánya stb.,
valamint a tekintetes és nagyságos báró urak:
Galántai Esterházy Ferenc, a szent csász. és királyi felség gyarmati erőssége főkapitá-
nya stb.,
Galántai Esterházy Tamás, a szent császári és királyi felség lévai erőssége alkapitánya
stb., `
Galántai Esterházy Gáspár stb.
(kik Nagyvezekény mezején a török ellen vívott csatában augusztus 26-án egyszerre
estek el dicsőségesen a hazáért) temetési beszéde, melyet Erdődi Pálffy Tamás, a bátai
Szt. Mihály arkangyal monostorának apátja, az esztergomi főegyházmegyei káptalan
őrkanonokja tartott Nagyszombatban, Keresztelő Szt. János templomában, az 1652.
esztendő november havának 26. napján.
Tekintetes Nádasdy Ferenc gróf úr, Fogarasföld örökös ura, Vas vánnegye főispánja,
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a szent császári és királyi felség tanácsosa, komornyikja, Magyarországon pedig főud-
varnokmestere akaratából kinyomatott
Ausztriában, Bécsben, Matthias Cosmeroviusnál, a szt. csász. felség udvari nyomdá-
Szana, a Kõinı udvarban, 1653-ban-”

l59:2-169227 A latin oráció fordítása:

BESZÉD

„Egy híja volt még, jó Pannónia, boldogtalanságod roppant tömegének: minek-
utána szinte nap-nap után oly sok polgárodat pusztították el az ottomán zsamokok,
íme, legbátrabb hőseid mészárlását is láthatod. Egy volt tehát még hátra: minekutána
mítridatésinál keményebb török szolgaságba hurcoltatott el szerencsétlen népednek
annyi sok hada, ıninekutána mohamedán igának vettetett alá hatalmas területen annyi
föld és annyi hely, íme, végül főembereíd ellenség vasától kegyetlenül levágott drága
szép fejét szemlélheted. Egy híja volt még jogos fájdahnad be nem hajózható könny-
tenger-áradatának: minekutána annyi falut, annyi várost dúlt föl irtóztatón s tett lako-
saik temetőjévé tűzcsóváival az ellenség, íme, már előkelőid barbárul leterített s több
mint állati vadsággal szétmarcangolt teste fölött sóhajtozol. S ami mindannyiunk
fájdalmat s keserűségét nem kevésbé növeli: egyetlen ütközetben, akár csak az Ester-
házyak illusztris családjából egyedül is nem egy, hanem négy dicsőséges hőst, úgymint
méltóságos László grófot, tekintetes és nagyságos Ferenc, Tamás és Gáspár bárókat,
mintegy nemzetséged új és hatalmas Fabiusait elvesztetted - úgyhogy reményed leg-
nagyobb része teljesen elenyészni látszik, mert ki őket a kereszténység védelmére és
óltalmára páratlan gonddal és íparkodással fölnevelted, hazánk emez leendő igen
buzgó védőbástyáit s az ottomán düh bosszulóít egy szempillantás alatt elvesztetted.

Mert mit nem lehetett remélni az előkelő Esterházyak eme négyesétől, kik
hogy hazánk határaitól távol tartsák az ellenséget, családi grifijeiket kivont szablyá-
val ernyedetlenül őrségben állatták, s ama griffek egyik lábukon a rózsákkal s hom-
lokukon a koronákkal azt sejtették, hogy egykor majd bizonyosan megszerzik az el-
lenségen vett győzelem pálmáját és nem kétlett babérkoszorúját. De irne, a balsors
kiütötte kezükből a szablyát, önnön vérüktől sápadnak arózsák; halotti ciprussá
változtak a koszorúk, s végül, az Esterházyak leterített dicsőséges griftjei maguk is
egész Pannónia gyászos látványát szemléltették. Ó, te mindeddig még nem látott,
s először a mi boldogtalan s nyomorúságos korunkban adódott, minden korok rész-
vétére méltó látvány! Véres könnyekkel megsiratni méltó látvány! Te váratlan ránk
szakadt pusztulás! Te most különösen gonosz balsors, iszamos és baljóslatú esemé-
nyek...!

Te máskor is gyászos, de ha valamikor egyáltalán, hát most igazán sápasztó
Halál, ezt akartad-é: hogy e könnyes hallgatóság arca halotthalványra sápadt? S akik-
nek kissé hosszabb életét a dicsőség biborába kellett volna öltöztetned, azokat idő
f>10tt s méltatlanul a gyásznak bíborába vontad? Engesztelhetetlen dühödnek egész
lslo y ll az Esterházyak szép virágoskertjének eme fiatal rózsácskáira áradt? Ezt
akartad-é: hogy a már elébb is annyi sok halálos ütéssel sújtott hazánk elkeseredett
szívét minden erőddel, annyi sok halált hozó nyíllal, vagyis az Esterházyak négy-
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szeres temetésének sebével borítsad? Az ő kiontott vérüket csakis a mi kényszerűen
hulló könrı_yünkkel tudtad kiegyenlíteni, hogy akár így is szeretteidnek mutasd őket?
(Ó, soha senki nem vágynék hasonló szeretetre!) Hogy a mi könnyeinktől ragyogók,
saját vérüktől pedig legyenek piroslók? Folyjanak hát haza úí szemünknek bőséges
forrásaiból a sirásnak patakjai, és e hősökért, kik a *haza oltáraiért és otthonaiért önnön
vérüket hullatták, mi pedig hullassuk rájuk áldozatul könnyeink záporát! Hazánk
emez iszonyatos romba dőlte miatt mindeneket betölt a jajveszékelés és a zokogás,
mindenki benseje jajgatással telik meg.

A nagy Esterházy család tündöklő napjának, László grófnak a kihunyta egymagá-
ban is elég ok lett volna arra, hogy méltán felfakassza a könnyeknek folyamait.
Ő ugyanis, aki valóban László (Ladíslaus), azaz ,dicséret dicsérete, (laudis laus) volt,
családjának minden dicséretre érdemes győzelmi díja és hatalmas dicsősége volt, s
biztosan reményleni lehetett, hogy családjának és népének ragyogását és dicsőségét
csak fokozni fogja.

Engedjétek meg hát nékem, gyászoló hallgatóim, hogy az oly sok és oly nagy
hős eleste miatt arcotokra borult sűrű-sűrű gyász- és szomorúságfelhőket az ő hősi
erényük tündöklő ragyogásával valamelyest szétoszlassam, és dicsőséges tetteik emléke-
zetével könnyeiteket egy kis ideig megállítsam! Ezzel azlén könnyes beszédemmel
az a föltett szándékom, hogy megmutassam: méltóságos lászló gróf s véle a testvéri
iiiasz, adpdıaaak és dsaıadjuıdiak igazi és õiõk didsõdëgai dzafzaii. Egyia azdabaii
ehelyütt emlékeztetni szeretnélek benneteket: ne várjátok el a szónoktól, hogy ebben
a közös fájdalomban ékesszóló legyen; az igazi fájdalomnak ugyanis kötelessége, hogy
ne tudjon semmiféle cicomázásról, és inkább bőséges könnyeivel, mintsem hogy
ékesszóló szavakkal mondja beszédét! _ ~

S bár e dicsőséges négy fér ú mindegyike külön-külön .dicsőítő szónokot
követelhetett volna dicséretes érdemei rniatt -ahogy ugyanis az athénieket Athénban,
úgy ez előkelő Esterházyakat az Esterházyaknak ebben a bőkezűen épített palotájában
a legméltányosabb dicsőítení -, de hát van-é oly fennköltségrıek' örvendező elme, van-é
olyan, akár száz nyelvvel fölfegyverkczett, római vagy görög mintákatkövető ékes
beszédű szónoki erő, mely akár csak egyiküknek a haza iránt való lángoló szerelmét
méltó dícsőítő beszéddel tudná az egˇekig" fölmagasztalni? S nem jut mindig osztályré-
szül Achillésnek a maga Homérosa, sem Aristeidésnek a maga Platónja, sem minden
örökkévalóságra méltó erénynek a maga méltó hírdetője. S ezért, bár egyszerre annyi
igen bátor hős dicsőítésének elmondására teljességgel alkalmatlan vagyok - ha ugyanis
valaha, most aztán igazán koldussá tesz engem a téma. dús volta I-, úgy gondoltam, ak-
kor teszek a leghelyesebben, ha méltóságos László gróférdemeinek dicsőségébe fogla-
lom bele Ferenc, Tamás és Gáspár győzelmi dicskoszorúját is. s

Hogy tehát onnan vegyem beszédem kezdetét, ahonnan László gróf dicsőségének
legelső ékessége származott: az Esterházy nemzetség tündöklő ragyogását nem szük-
séges itt fölidéznem, mivel az ő minden dicséretre méltó és kiváló családjának magasz-
talásaiban nem szíikölködik, s ő maga is mind érdemeirıek, mind pedig a minap a ha-
záért kiontott vérének dicsőséges bíborával ékesítette azt. Ha valaha valaki dicseked-
hetett őseinek hősi virtusával s dícsőségével, László méltán dicsekedhetik, mert az ő
atyja nagy államférfi, e »haza atyja<<, Magyarország néhai jeles nádora volt. S hogy ne
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csak testében, hanem lelkületében, erényeiben is atyja hasonmásának mutatkozzék,
3 múzsák ama világhíres bécsi »Athenaeumában« a tudományok művelésére adta ma-
gát. Lászlónak a népe kiváltképpen való dicsőségére született tehetsége ugyanis nem
nyugodhatott sokáig kiterjedt szülőföldjének kényeztető anyai ölelésébén, hanem
elunván otthona falait, a városok ama nagy királynőjét, minden virtus és dicsőség la-
kóhelyét, a római császárok ama méltóságteljes székvárosát, Bécset kereste föl, ott
ugyanis tehetsége nagyságának megfelelő színtérre, a tudományokban szelleméhezlmél-
tó vetélytársakra talált, s ezért a tudományoknak ama nagy küzdőterén ernyedetlenül
azon fáradozott, hogy a kiválóan képzett gróf ki ne töröltessék a nagy magyar előkelők
névsorából. Ausztria kiterjedt tartománya nemegyszer megérezte benne mind kedves
természetét, mind szerencsés tehetségét, s egyhangúlag honpolgárai közé választotta.
László ugyanis már akkor olyannyira magára irányította mindenki gyelrnét, s minden
Ő csodálójának lelkét úgy magához láncolta, hogy nem csupán hazája, hanem annak
szomszédja, az oly sok császárt s királyt fölrıevelő Ausztria is polgárának akarta, s di-
csőségének tartotta, hogy az ő polgára, hiszen nyilvánvaló volt, hogy egész országának
mindenféle még oly kiemelkedő megbízatásban is páratlan dicsőséget fog szerezni.

Atyja halála után nemcsak az erényekben, hanem a tísztségekben is örökébe lé-
pett atyjának, ugyanis hamarosan megválasztották Sopron vármegye főispánjának. Ne
gondoljátok, hogy etisztsége tétlenségben telt le s gyümölcstelen volt. Az új főispán
szerencsés kormányzása alatt ugyanis több kiterjedt birtokot és várat, melyeket hajdan
a magyar koronától elszakítottak, mint valami nemes, testrészeket, visszaszereztek Sop-
ron vármegye és így az egész Magyarország testébe. fgy tehát László hivatala jó elője-
lekkel indult mind az ősi határok kiterjesztése, mind pedig kiterjedt birtokok hozzá-
csatolása révén.

Most arra gondolhattok, hogy atyjától örökséget kapott. Nos, ő nem az atyai
örökség tátongó mélységeit, nem az atyai birtokok örvényeit, nem az atyai örökség
gonosztévő fölzabálóit, vagyis nem azokat a tékozlókat követte, akik minden jó-
szágukat szétszórják, mígnem koldusbotra jutnak; nem azokat követte, mondom, akik
akkor veszik észre, hogy milyen gazdagok voltak, mikor aszta1aikon'Caligulák vagy
Cleopátrák módjára már roppant vagyonokat eldorbézoltak, akárcsak amazok az
értékes drágagyöngyöket, hasuknak, istenüknek oltárán minden értéktárgyukat felál-
dozták s aztán már túl későn fájlalják, hogy elvesztették az örökséget, mikor már a
szükség legrnélyén tengetik életüket. Ezek lábnyomát tehát messze elkerülte László,
s a ráhagyott örökséget kétszázezer forintot meghaladó értékű jószággal és sok más já-
rulékkal gyarapította, úgyhogy ha bármenrıyí örököse lett volna, mindegyiket hatal-
mas atyai örökséghez juttatta volna.ˇ S bár nem volt örököse, örökösül hagyta nevé-
nek soha el nem enyésző dicsőségét. _ `

Nem csoda hát, hogy majd miután igen kiterjedt birtokokat vásárolt Pápán,
a pápai vár főkapitányává és kormányzójává nevezték ki; László virtusának és di-
csőségének ugyanis mindig kijárt a legmagasabb hivatal s tisztség. Mint Karthágónak
Hannibálra, mint a római Capitoliumnak Aerniliusra, a pápai vámak úgy volt szüksége
Lászlóra. Rajta hát, pápaiak, akik a ti kitűnő vezéretek, lászló zászlai alatt hadakoz-
tok: nagyobb örömmel örvendjetek, mint hajdan a makedónok Nagy Sándor vagy a
rómaiak Iulius Caesar alatt. A ti vezéretekben együtt a tiétek Mars, és a tiétek Pallas is.
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s ezért legyőzhetetlen a ti vezéretek; az ugyanis legyőzhetetlen, akiben Pallas Marssal,
a Bölcsesség a katonai Fegyelemmel szövetségre lép. Ezek mellé ugyanis kísérőül
szegődik a Győzelem, és sokkal igazabbul, mint Athénban, mert itt nincsen szárnya,
hogy elrepülhessen innen. Ahol ugyanis Marsnak nem társa Pallas, elpusztulnak, bár
velük van Mars, mint a trójaiak, mert ellenségük a görögök talpig fölfegyverkezett
Pallasa. Nagyon szerencséseknek mondanálak hát titeket, pápaiak, mert hadvezéretek,
lászló, mind Mars, mind pedig Pallas révén dicsőséges. S bizonyára Marshoz méltó
virtusának tanúbizonyságát adta volna László nemcsak a pápai erősségben, hanem
egész Magyarországon is, ha élete fonalának fölvetésében kissé nagylelkűbbek a párkák.

Noha pedig nem csekély dicsőség fejedelmi személyek tetszésére lenni ~ hogy
milyen kedves volt László a mi legfenségesebb fejedelmünk- és császárunk-, Ferdinánd-
nak, arra akár abból is következtethetünk, hogy bár alig múlott húszéves, a császár
kamarásainak sorába emelte; hiszen már csak az az aranykulcs hiányzott Lászlónak,
mellyel a legmagasabb aranyló dicsőség csúcsára tágas utat nyisson magának. Mekkora
dicsőségnek lehet mondani akár azt is, hogy mindig nyitva állt előtte a legnagyobb
császárnak, roppant földek monarchájának legtitkosabb belső szobája is. Ezért aztán
gyakran időzvén a császári udvarban, nemritkán egy álló héten át, éspedig igen nagy
megbecsüléstől övezve látta el a császár mellett a komornyik szolgálatát. S bár sűrűn
a császári udvar lakója volt, nem fordított hátat a kegyességnek, sőt ha történetesen
onnan száműzve lett volna, Lászlóval a kegyesség az udvarba visszatért volna. Különö-
sen kegyes érzülettel viseltetett az lstenszülő Szűz iránt, eme nagy patrónája ünnepei
előtt ugyanis mindig nagy lelki alázatosságban böjtölt. S hogy nagyobb áhitattal és
lángolóbb érzülettel ülhesse az lstenszülő ünnepét, s méltó legyen arra, hogy`a leg-
szentségesebb oltáriszentséget magához vegye, az ünnepet megelőző napot nem valami
ilyen-olyan önmegtartóztatásban vagy böjttel töltötte, hanem beérte csupán kenyér-
rel és vízzel. Szívesen s vidám szívvel tartóztatta meg magát a hústól és beérte csupán
kenyérrel, hogy aztán a következő napon magához vegye az angyalok mennyei ke-
nyerét, az Emberfiának testét.

Ámde nemcsak az Isten s annak szűz Anyja iránti kegyesség, hanem tündökletes
erények is felragyogtak Lászlóban: ugyanúgy fényeskedett benne a páratlan szerény-
ség, alázatosság, mértékletesség, nyájasság s valami veleszületett ártatlanság csillogása.
Úgy sugárzott ugyanis róla lelkének és erényeirıek édessége, hogy - mint állítják - alig
fordult elő, hogy bárkit, akár csak szolgál közül is, gorombább vagy kissé keményebb
szóval, nem hogy szidalommal megsértett volna. Ó, László nyelvének szerénységét
minden nyelvnek hírrel kellene hirdetnie! Hiszen olyan volt László, mint egy fullánk
nélküli méh, egy epe nélküli galamb, mert László nem szokott a nyelvével szúrni:
kardját ugyanis nem a szájában, hanem az azt megillető helyen szokta volt hordani;
tudta, hogy azoknak nyelve éles kard, akik gyakrabban támadnak az ellenséges csata-
sorra az asztaloknál, ınintsemhogy a csatamezőn, s annyi ellenséget terítenek le. ahány
poharat temetnek el seregestül borissza torkukban. Ezért aztán, ha a csatakürtök
hangjára annyi ellenséges vér folyna ki, ahány az asztaloknál a pohárköszöntőkben,
ebben a vörös tengerben a fáraó irdatlan nagy hadserege is régen elsüllyedt volna. Azt
gondolják, hogy Mars a nyelvükben, a kard az asztalban, az ellenséges csapatok a ser-
legben van, s a bort az ellenség kiontott vérének vélik. S csupán azt a nemcsak csodá-
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latra, hanem szánalomra is méltó dolgot hagyják maguk után, hogy nem a vérteseket,
hanem a borvegyítő edényeket híva ki viadalra, azok gyönge hadától megveretvén nem-
ritkán egyszersmind fejüket és eszüket is elvesztik. László azonban nyelvével még egy
szolgát sem tudott megsérteni, kardjával pedig csakis a csatamezőn támadt az ellenség-
f@_ Ha ugyanis nem a nemes Marssal, hanem szófegyvereket lehelve, tele hassal akart
volna csatába szállni, életét soha nem tudja oly dicső véggel koronázni.

A legbölcsebb császár, Ferdinánd föl gyelt László nagyszerű cselekedetekre kész
nemes lelkére, a kereszténység iránti kiváló érdemekre született természetére, s ezért,
bár még csak ifjúkorban volt, a tekintélyes tanácsosi székbe ültette. Jól emlékszem
arra, hogy Plato (a Törvények 3. könyvében) teljes egészében kizárja az ifjúságot az
állam minden komolyabb hivatalából, részben az érett bölcsesség hiánya, részben az
iljú lélek állhatatlansága miatt, mely nemritkán hanyatt-homlok rohan az államra ká-
ros kezdeményezésekbe. Am az ingatag ifjúság eme nagy vétkeit csak azoknak lehet
méltán fölpanaszolni, akikben a lelki érettség csak követi a haj megőszültét; akik a böl-
csesség csúcsára szellemük renyhe lassúsága miatt nem tudván fölhágni, az idő gyors-
röptű szárnyaihoz folyamodnak, s ezek segítségével, de már csak túl későn érik el a ki-
tűzött célt; akik a virágzó ifjúság friss erejét a kívánságok csábításainak, a gyönyörök
édesgetésének, saját maguk lusta elhanyagolásának szentelik, várják, hogy majd a ha-
nyatló aggkor megokosítja őket s majd akkor fordítják szemük a valóban emberhez
méltó polgári élet felé, mikor természetadta életük határán a közelítő halál lassan le-
zárja szemüket. Azokat azonban, akik néhány év leforgása alatt többet élnek, akiknek
velük született természete zsenge gyermekkoruktól fogva - hogy azt ne mondjam -
kézzel-lábbal igyekszik elérni a virtus és a dicsőség legkiválóbb ékességeit, akik rövid
idő alatt is nagy erényekkel hatalmas tetteket hajtanak végre, azokat nem az eltelt idő
hosszával, nem az éveknek számával kell mérni; gyakran ugyanis az ifjúság tavaszi friss
virágai az öreg bölcsesség édes illatát árasztják magukból, úgyhogy bár elrepül az idő,
mégis szinte állni látszik, ha ebben az éretlen korban meglátjuk a lelki érettséget. Fer-
dinánd tehát észrevette Lászlóban mind a Virtus, mind a bölcsesség korai, de már érett
gyümölcseit, s abban, hogy királyi tanácsosának akarja, nemhogy akadályozta, hanem
még támogatta is az ifjú kora. Lászlóról ugyanis látni lehetett, hogy hazája minden
megtisztelő címével, még a legnagyobbakkal is föl kell ékesíteni, mert mindazokat a
címeket és a legnagyobb kitüntetéseket Ő maga fogja ékesíteni.

De hát ide szólít engem e holttestek siralmas látványa! Ha csak egyetlen pillan-
tást vetünk rájuk, máris méltán kicsordul szemünkből a könny. Bizony, ezek a hősök
jobb látványra, szemlélőik vidámabb pillantásaira is méltók lettek volna, de a halál,
mely irigye minden boldogságnak, az általános keserűségnek eme gyászos szinterét,
hazánk egyetemes fájdalmának eme könnyes várát emelte, miután rornlásunkra ránk
szabadította a legiszonyatosabb ellenség zsarnokságát. Kérdezősködhetünk, mi az oka
ennek a szánalmas csapásnak, a mi lesújtott Pannóniánkra mért roppant nagy sebnek.
László gróf meghallotta, hogy a szornszédságban a keresztény nevezet ellen fölesküdt
ellenség eltökélte magában, hogy kegyetlen hadjáratba fog ellenünk, sőt tűzzel-vassal,
barbár dühvel minden útjába akadót a földre terit. Nehogy tehát az legyen a látszat,
hogy a roppant veszedelemnek kitett, a romlás peremére sodródott szeretett hazájával
nem törődik; mindazt a csapatot, amelyeket a dühöngő barbár hírének hallatára nagy
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hirtelenjében az övéitől össze tudott szedni, valamint magát .s rrıindennél értékesebb-
nek tartott életét is kedves hazája oltárára tette. Láthattad volna akkoron, arrıirıt Lász-
lóval együtt Ferenc, Gyarmat várának főkapitánya, Tamás, Léva várának másodkapi-
tánya, Gáspár és még sok más előkelő az Esterházy családból életüket fölajánlották a
haza megmenekedése érdekében, hogy már ebből is világos legyen az egész világ előtt,
hogy Magyarország sincs híján Fabiusoknak, Scaevoláknak, Horatiusoknak, Scipiók-
nak.

S az ellenség, kegyetlen roham után, a mohamedán tűztől füstölgő falvakban és
városokban széltében-hosszában megmutatta barbár dühét, s rengeteg zsákrnánnyal
megrakodva, győzelmi örömujjongástól dagadó gőgös lobogókkal visszavonult, mikor,
íme, László, a vele szövetkezett testvéreivel és övéinek nem jelentéktelen csapatával
nekílát, hogy szembeszálljon az ellenséges fegyverekkel, a parttalanul hánykolódó
barbár dühöt megtöıje, a hitszegő betörést megtorolja, a zsákmányt elragadja, egy-
szóval, a nyilvánvaló halálos veszedehnet is fölvállalva, segítségére siessen hazánk köz-
javának.

De hát mit is forgattál fejedben, László? Nem látod-é, hogy milyen túlsúlyban
van a barbár hadsereg, melyet újabb győzelrnekre szított föl a frissen szerzett zsák-
mány? Nem veszed-é észre, hogy sokkal kisebb a keresztény haderő létszáma? A győ-
zedehni pálınát, melyet tenyerükben, a győzelrnet, melyet kezükben, a babérkoszorút,
melyet már homlokukon viselrıi látszanak, szinte már vakmerő merészséggel igyek-
szel-é visszaszerezni? Egész Pannóniának oly kedves életedet, melyet nem lehet meg-
váltani az egész ottomán had lemészárlásával sem, ilyen nyílt veszedelerrmek teszed ki?
Nagyon forgandó a háborús szerencse, ne gondold, hogy már kezedben a győzelem!
Még túl keveset éltél, Lász1ó;őrizd meg hát életedet szeretett hazádnak, hogy reményei
szerint, érett korod bőséges gyümölcseit is élvezhesse. Ne akard, kérlek, a legnagyob-
baknak terólad megfogalmazott jó véleményét, ne akard egész Pannóniánk beléd he-
lyezett nagy reményét ebben a veszélyekkel teli csatában kockára tenni. A te életednek
nagy része van a haza üdvében, ha tehát annak üdvével törődni akarsz, törődj a magad
üdvével is; a harcmezőről vonulj vissza közeli erősségedbe, óvjad ott a te értékes éle-
ted, s te magad is oltalına leszel majd hazádnak!

Ám ez a rendetlen ellenséges tömeg nem ejti rémületbe László nemes lelkét, hi-
szen nem a létszám, hanem a katonai virtus szüli a győzedelmet. Gyakran csekély szá-
mú, de bátor szívű katonával irdatlan nagy tömeg perzsa csapatot vert meg Nagy Sán-
dor. Veszedelrnek veszik körül életünket? De hát a veszedelrnek közt a virtus olyan,
mint a vízben a mész, ha oltatlan; de ha nem oltatlan, élettelen, erőtelen. Az az ember
született a veszedelrnekre, akinek helyén van a szíve. Fuss az ellenség elől, ha kardod a
dicsőség veszélyes bíborától elpirul. Futásban keresni a megmenekedést, nemtelen
párthus »erény«; szilárdan állva győzni vagy meghalni: fenséges dolog, hősi dolog.
László serény hősnek tartotta magát; nem azért jött, hogy megfutamodjék, hanem
hogy megfutamítson. Nem Iulius Caesar legyőzhetetlen csapatait tartja szem előtt, aki
az ellenséget megpillantva rögtön meghátrál. Tullius tanúsága szerint nem csupán ma-
gunknak születtünk, hanem a hazának; jobb ugyanis, mondotta Maximianus császár,
meghalni, mint csak magunknak élni. Nem sokat nyom a latban, hogy László csak ke-
veset élt; eleget élt, ha csak rövid életét is, de a haza életének és üdvének szentelte.
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Elm' tudnak azok is, akik méltatlanok az életre; ámde boldogtalan az az élet, mely min-
dennapi, közönséges. Azt mondja tehát László, hogy »nyugtával dícsérd a napot:
mikor ugyanis a nap lenyugodni készül, mindenkinek szemét magára fordítja; s látom
is, hogy minden szem felém fordult ezen a csatamezőn, s tudom, hogy mekkora bizo-
dalmat helyeztek belém. Nem akarok csúfot űzni az engem szemlélőkből; nem akarom
megcsalni a belém helyezett reményt. Nem futamodom meg, s nem sütöm rá nevemre
nemtelen futásommal a dicstelen szégyenbélyeget. Jobb nekünk meghalrıi, drága test-
véreim, mintsem tétlen s rozsdás karddal szemlélni, hogy a barbár ezt a mi hazánkat,
vallásunkat, sőt magát a mi Istenünket is sérelemrnel illeti. Kiállok hát a hazáért, s a
mai napot vagy dicső halállal, vagy győzelemmel tüntetem ki.« "

Alighogy elszánta magát, a vadállati dühében tomboló ellenség teljes hadrenddel
Lászlóra és csapatára ront. Dühödt rohamukat nemcsak hogy nagy lélekjelenléttel
föltartóztatta, hanem többüket megsebesítve vagy levágva visszaszorította őket, míg-
nem az ellenség végtelen töinegétől körülzárva, szerető véreivel, bátor bajtársaival,
Ferenccel, Tamással és Gáspárral együtt ő maga is elesett.

Elragadtattak tehát a halandó szemek elől, akiket mindenki szeme fényeként
szeretett, rniközben minden szemet magukra fordítottak. Elestek a haza legbátrabb
védőbástyái, akikben az ő koruk ritka főnixeit lehet tisztelni. Elestek ezek a dicső
hősök, kik ~ hogy az elnyomott haza föllélegezhessék - egyesült erővel siettek szük-
ségében segítségére. Az ellenség dühével szembeszegezték dicső keblüket, hogy a mi
sértetlenségünk védőbástyái legyenek. Nemes nyakukat odavetették az ellenséges kar-
doknak, hogy a mi nyakunktól távol tartsák azokati Bőségesen hullatták vérüket,hogy
annak árán az ellenség hálójába esett hon társaiknak visszaadják hajdani szabadságukat.
Szívesen áldozták életüket, hogy a miénket megőrizzék. Végre, a földre terülve kiszol-
gáltatták magukat a barbárok zsákrnányolásának, hogy mi ne legyünk a barbár vadság
zsákrrıánya. Ó, jaj, ezernyi könnyel kell siratnunk, ezernyi sóhajjal elsóhajtanunk ha-
zánknak árvaságát. Ó, mily nyomorult Pannóniának állapota, hiszen legragyogóbb elő-
kelőinek egyszerre történt ily szörnyű romlásában ő maga is úgy látszik, mintha a
bajoknak és szerencsétlenségeknek ugyanazon Iliászába jutott vohia.

De félre a bánattal, ti megszomorodott szívű magyarok! Gondoljatok a júdeai
Makkabeusokra, s higgyétek meg nekem, hogy a hazáért s az lstenért dicsőségesen
elesett magyarországi Esterházy- vérek kiengesztelik a haragvó Mindenhatót, akinek
szíve ha mint a gyémánt megkeményedett volna is hazánk iránt, ily előkelő és ily
bőségesen hullott vér láttára meghasadna. Pannónia főrangú férfıainak nagytekintélyű
tanácsa is elküldte már ősi méltóságának megfelelően a mennyekbe bíborba öltözött
követeit, kik, hogy meggyőző szónoklatuk retorikusabban és alkalmasabban hangoz-
zék el, véres hangon szónokolnak. S a vér hangjának van valaıni szívet meghajlító ereje;
mert ha Ábel vérének hangja magában is fölgerjeszthette az Isten haragját a testvére
gonoszságának megtorlására, hogy ne követelrıé e véres nyelvek sok-sok hangos jajve-
székelése az isteni megtorlást az ottomán zsarnokság ellen? De még így sem teljesen
bosszulatlanul estek el ezek a derék hősök, mert a rájuk mért csapásért veszteségekkel
fizetett az ellenség. Méltán hívjuk hát őket hazánk új Scipióínak vagy a harc villámai-
nak, mert elestükben kidőltek ellenségeik is ~ ha egyáltalán elesésnek lehet nevezni,
hiszen az ő virtusukon múlott a mieink győzelme. Győztes halált haltak tehát a hazá-
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ért; az ő dicső kaıjuk által vittek végbe később győztes társaik emberemlékezet óta
nem látott pusztítást ellenségeik közt. Hiszen az a nap a Hold napja volt, amit a hold
védenceinek áldozati halálával lehetett megszentehıil S bizony, a mieink sokkal több
ellenséges áldozatot áldoztak volna, ha a Nap nem siet oly hanyatt-homloklenyugodni.
Az öldöklés láttára ugyanis elmenekült, nehogy hullni lásson még oly sok előkelőt,
mint megannyi napot. Ezért aztán ama napra nem a rendes, hanem minden rendet túl-
haladó, négyszeres éjszaka következett a haza négy napjának kihunytával - bár nem
hinném, hogy véletlenül történt elestük éppen napnyugtakor: társak voltak ők a pá-
lyájukban, hiszen kijárt nékik az ég az ő virtusuk miatt, mely érdemei által a földnél
nemesebb színteret nyert magának.

De ó, nagylelkű hősök, tudok-e én határt szabni a ti dicséreteteknek, kik haza-
szereteteteknek semmi határt nem szabtatok? Bármit is hozok elő szónoklatomban,
mind csekély és méltatlan a ti érdemeitekhez. A ti dicsőséges tetteitek, a haza, sőt az
egész kereszténység iránti érdemeitek mindenünnen visszhangoznak. Ha valaha, hát
most igazán sebesen száll a hír, hogy a külföldi nemzetek, sőt akár az ismeretlen népek
között is elhírelje a ti dicsőséges neveteket. A ti dicséreteteket, nagy hjreteket hirdeti
minden száj, minden nyelv, minden nép. Vırtusotok dicsősége emberemlékezetig meg-
marad. Az egész földkerekség a ti dicsőítésetekre siet.

Egy dolgot azonban nem tudok most mélységesen fájdalmas belső felindultság
nélkül megemlíteni, mégpedig az örökké híres Esterházy család elkeseredését e holt-
tetemek láttán. Hogy ne gyászolná fényes napja, László . kihunytát, hogy ne gyászolná
fénylő csillagainak, Ferencnek, Tamásnak és Gáspárnak elestét? Méltán retteghetne a
sötétségtől, ha nem világítaná be még több fáklyával is a hazai égboltot. Ne síıj hát, bár
annyi adtól elárvulva, de mégis virágzó törzs, te, az Esterházyak termékeny anyja;
ne csodáld, hogy annyi sok hőst egyszerre elvesztettél, hiszen nyáridő volt, s a fensé-
ges augusztus hónap bőséges aratást kívánt bemutatni a mennyek fenséges Uralkodójá-
nak; s mivel túlzottnak látszott, hogy egyetlen házból egy teljes tizedet szedjen a ñak
közül, hát elvitte a negyedét! Hogy örökkön örökké megmaradjon nevednek dicsősége,
hiszen te vagy Magyarország egyetlen családja, ki Istennek negyedét fızet. Ne kételkedj
abban, hogy ezt a negyedet az Isten a mennyből hatalmas jókkal és keggyel fogja elhal-
mozni: negyedíziglen igen gyakran meg fogod látni a te ñaidnak ñait. Ha tehát a me-
sélő kedvű ókoriak azt mondták, hogy hajdan Aiax véréből született a jácint - elő-
kelőidnek a nemes harcban hullatott vére megszüli néked virágzó neved örökkévaló-
ságának jácintvirágãt. S hogy ne maradj a régi rómaiak patriciusainak sem alatta, meg-
van néked is a te bíborod, mégpedig négyszeres bíbort szerzettél most, dicső Esterházy
család: nemcsak orcád, hanem nemzetséged is fölékítette fıaid kihullott vére. Te is ad-
tál nékik vért, de halandót, s immár visszaadták haláluk által néked azt, de a halhatat-
lanság kamatával. Hallgathatsz már, te nyelv, mert ha hallgatsz is, ezen előkelőknek hő-
si halála által annyi ékesen szóló száj nyílik a dicséretre, ahány seb nyílott, vérével
ékesen beszélő.”

(Déri Balázs fordítása)
159:7 VI. Mithnˇdatesz Eupatór pontoszi király (i.e. 120-63) háromszor is had-

ban állott Rómával (88-85, 83-81, 74-64), rendeletére a kisázsiai városok vérfürdőt
rendeztek a római és itáliai polgárok ellen.
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l59:21 Quintus Fabius Maximus Cunctator (i.e. ?-203), a 2. pun háború (i.e.
218-202) hadvezére Hannibál ellen.

160121 Candidi, rubicundí: vö. kötetünkben X. 347:l8-21.
l60:30 A László név valójában szláv eredetű, jelentésének helyes etimológiája:

,hatalom + dicsőség,.
160 '34 A. A.: Auditores.
161:13-14 Akhílleusz Homérosz Íliász-ának egyik főhőse. Ariszteidész (i.e.

530 k.-468 k.) athéni államfér és hadvezér, az igazságosság és önzetlenség minta-
képe. Platónnak róla alkotott véleményét Plutarkhosz Ariszteidész-életrajzából (25)
idézzük: „Platón a híres és nevezetes athéniak közt csak Ariszteidészt tartja tiszteletre
méltónak, mert Themisztoklész, Kimón és Periklész oszlopcsarnokokkal, kincsekkel és
sok már hiú és haszontalan dologgal töltötték meg a várost, de Ariszteidész erénnyel
kormányozta.” (Máthé Elek ford.) Ám azonos nevű unokáját is említi Platón, aki
Szókratész tanítványa volt. .

162 :27 Caligula császár (37-41) költekezéséről lásd Suetonius Caligula-életrajzát
(37). VIII. Kleopátra egyiptomi királynő (i.e. 51-30) fényűzéséről lásd ugyancsak
Suetoniustól a Julius Caesar-életrajzot (52), Plinius könyvét (lib. IX. cap. 58)stb. Köl-
tekezése a protestáns prédikátoroknak is kedvelt példája, megvan Bornemisza Pétemél
(Ördögi kı'se'rtetek. Kiad. Eckhardt Sándor. Bp. 1955. 209. 282), Alvinczi Pétemél,
Keresszegi Herman Istvánnál, Geleji Katona Istvánnál, Szenczi Molnár.A1bertnél stb.
(lásd Dömötör Ákos: A példázatok fejlődéstendenciái a protestáns igehirdetésben. =
Theologiai Szemle 1985. 330).

l62:4l Hannibal pun (karthágóí) hadvezér (i.e. 247-183). Ellenfele volt Lucius
Aemílius Paulus római consul, aki a cannae-i csatában élete feláldozásával késleltette
a punok előrenyomulását (i.e. 216); akkor, amikor Hannibalt tanácsadói már azzal
biztatták, hogy a Capítoliumon ebédelhet (Livius XXII, 51). A csata jelentőségét már
az ókori történészek az alliai ütközethez mérték (uo. 50), amelyből a támadó gallok
kerültek ki győztesen, és - a Capitolium kivételével - akadálytalanul elfoglalták
Rómát (i.e. 390). ˇ

163 :2l Aurea Clauis: aranykulcs, a kamarások jelvénye.
164115-16 Lásd 2Móz 14.
16431 Lásd 691 ,c-692,c.
165:4l Fabius: lásd l59:21. Mucíus Scaevola: római ifjú, aki a Rómára táma--

'dó Porsenna etruszk király ellen kísérelt meg hősies merényletet (lásd Livius II, 12).
Horatzusok: lásd l47:21. Scipiók: a 2. és 3. pun háború római hősei, Publius Cornelius
Scipio Africanus Maior (i.e. 237-183) és Publius Comelius Scipio Africanus Minor
(i.e. 185-129).

166 :34 Pa'rthus0k.` a Kaszpi-tengertól délkeletre élt nép, a rómaiak keleti vetély-
társai.

16639 Lásd IV. 217:32.
166:40 Maximianus római társcsászár (286-305). Az 1647-ben magyar királlyá

koronázott, de trónra ténylegesen nem lépett IV. Ferdinánd jelmondata is az volt:
„PIO patria mori pulchrum”.

168:6 Lásd lMóz 4,10.
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168:18 Szójáték. Dies Lunae: hétfő. (A csata napja, 1652. augusztus 26. csak-
ugyan hétfőre esett.) A hold (félhold) védencei a törökök.

l69`8 Szójáték az augustus szóval.
169:l5 A közismertebb történet mellett, amely szerint a jácint az Apollótól

véletlenül halálra sebzett Hyacinthus (Hüakinthosz) véréből sarjadt (OV. Met. X.
162-219), ismeretes olyan hagyomány is, amely a virág születését Aiax (Aiasz)
kiomló vérének tulajdonitja (uo. XIII. 393-8).

169:19-20 Az előkelő rómaiak bíborszegélyű tógájára céloz.
169122 Szójáték: genae - genas. L
169:24 Szójáték: funus - foenus.

Kritikai' jegvzetek

l30:4 Földenék - 131:23 ki-nylatkoztassa, - 13132 ennyre - 132 '.38 megh-
bizonytot, - 133120 foglaltá, - 134:7 légh-közelb - 139:8 szakadások-kozöt, -
139.9 ko-szálak -. l39:19 bay-vivásókban -.l39:26 foglállya, - l42:4 Szegesd-alat, -
143:17 farkas, - 144:16 Istenévél, - l45:24 szabadúlásá-<2l>sá-ért - l46:39
viakgokat - 148:9 vitézségéket. - 152:10 Ephes. c. 6. v. 12. - l53:1 nuza - l53:12
Apud Did. Saavedram Fajardum, emblem 4. - 1623 amlipssima - 16224 Provinciae, -
164215 in in mari, -16427 subsequitnr -164:4l virorem,-16633 examine

~HÍ.`.


