
B O R I Á N E L R É D 

A történetíró Kéry János 

Bathó Istvánnak a XX. század elején megjelent kismonográfiája eddig a leg-
teljesebb, kissé apologetikus összefoglalója a pálos Kéry János működésének.1 

Kisbán Emil rendtörténetének első kötetében még Kéryt magasztalta.2 Az 1940-
ben írt második kötetét a „vallásos és hazafias érzelmű kedves olvasók kezébe" 
szánta. Kéry könyvét ú g y ismertette, hogy a „hazafias olvasóknak" elmegy a 
kedve megtekintésétől: „Szerkezetileg a m ű igen zavaros. Az események szá-
lait nem rendezi el világosan, egymásba bogozza, sőt egyes eseményeket több-
ször megismétel. Igazi humanis ta író, de a humanista hiúságot nélkülözi, sőt 
mélyen vallásos és szerény. A vallásosságon kívül erős hazaszeretet, Habsburg-
pártiság s egyben a Zrínyiért való heviilés jellemzi. Elítéli a Wesselényi-féle ösz-
szeesküvést. H ő vágya, hogy a nemzet, a király és Ausztria tartsanak össze a 
»török kutyák«, s a ravasz Apaffy Mihály fejedelem ellen. Tárgyilagossága sok-
ban hiányt szenved. N e m veszi észre a királyi hatalom alkotmányellenes mű-
ködését. Zrínyit magasztalja s mégis Montecuccolinak ad igazat."3 

Kéry János neve szinte teljesen ismeretlen a XX. században Zrínyivel foglal-
kozó szakirodalomban, ped ig történeti művében, a Mártis Turcici ferociában 
(„A török Mars vadsága") a magyar végeken 1663-64-ben zajló eseményeket 
írta le.4 A romant ikus történetírás, a Habsburg-el lenes szemlélet más Zrínyi-
képet várt, valószínűleg ezért nem olvasható Kéry neve a szakirodalomban. 
Ezt a h iány t érzékelte Kovács Sándor Iván, aki egyetemi éveim alatt megbí-
zott Kéry János csáktornyai temetési beszédének értelmezésével és lefordítá-
sával.5 A halotti oráció kiadását Zrínyi özvegye, Löbl Mária és Zrínyi Péter 
szorgalmazhatta .6 Az 1664-ben elhangzott gyászbeszéd Zrínyi Miklós és Pé-
ter polit ikáját fejezte ki. 

Az idősebb Kéry Jánost Szelepcsényi György térítette katolikus vallásra. Kéry 
Esterházy Miklós nádor politikáját követte. II. Ferdinánd bizalmas embere lett, 
ezért ő bárósággal, majd pedig III. Ferdinánd grófsággal tüntette ki. Többször 
járt Erdélyben a király és a nádor megbízásából.7 Közvetítő szerepe is lehetett 
Esterházy Miklós udvara és a Zrínyi család között. A Kéry János és Zrínyi Mik-
lós közötti jó viszonyra jellemző, hogy Vitnyédy István, a bán evangélikus ta-
nácsadója egy 1657-ben keletkezett levelében arra igyekezett rábeszélni Kéry 
grófot, hogy akadályozza meg az udvarnál, hogy Zrínyit a II. Rákóczi György 
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fejedelem elleni támadás fővezérévé nevezzék ki.8 Ez persze inkább Zrínyi hű-
ségét firtató, veszélyes já tszma lehetett, amelynek kivédésére Vitnyédynek a 
kormányzati körökhöz és Zrínyihez is közel álló személyre volt szüksége. 

Az if jabb Kéry János m á r harmincegy évesen pálos generális lett (1669), aki-
nek az országgyűlés felsőházi tagjaként igen nagy társadalmi befolyása volt. 
A megválasztásához valószínűleg hozzájárul t Kéry hatásos beszéde mellett 
Szelepcsényi érsek támogatása is.9 Benger rendtör ténetének kéziratos válto-
zatából azt is tudjuk, hogy Szelepcsényi ajánlotta püspöki méltóságra, és ha-
láláig megőrizte különleges bizalmát Kéry iránt.10 

A XVIII. századi évkönyvek közül Benger Miklós rendtör ténete révén is-
merhet jük meg legjobban a pálos Kéry Jánost (1638-1685).11 N e m egysze-
rű kérdés, hogy a Benger Miklós kéziratában olvasható dicsőítő sorok miért 
nem találhatók meg az 1743-ban kiadott annalesében: „Ez a férfiú [ti. Kéry Já-
nos] ámbár sok kegyben részesült az ország előkelőségei részéről, de legin-
kább a horvát bán, Zrínyi Miklós, a nagy hős kedvelte, akit ennek a század-
nak a másik Szkander bégjének és a törökök rémének nevez mindenki , aki 
többet tett, mint amit tőle elvárni lehetett, m időn nem sokkal később, nevé-
nek teljes dicsőségében, bo ldogan halt meg."1 2 

Benger annalesének Zrínyi Miklós haláláról szóló részét Kéry könyve, a 
Mártis Turcici ferocia (1672) alapján írta meg.1 3 Az Európa-szer te megnyil-
vánuló gyász leírása u t án Benger a bán temetésén szónoklókat is megneve-
zi. Nem m o n d lényeges újat elbeszélésében, de közöl egy epi táf iumot, ame-
lyet a Forstall-kéziratban szintén fellelhetünk.14 A pálos Andrea s Schotto ál-
tal írt epi táf ium igazában egy védőbeszéd Zrínyi sírja felett: a legnagyobb 
római hősökhöz és Mózeshez hasonlítja. A pálos költő Zrínyiújvárat dicsőí-
ti, Kanizsa pedig nagyon félt Zrínyitől, de a sorsban úgy volt megírva, hogy 
a várat n e m lehetett elfoglalni. Schotto a köl teményében u g y a n ú g y elhallgat, 
mint Kéry János a gyászbeszédben: „Többet itt nem enged szólni a fájdalom." 
Schotto t u d o m á s u n k szerint egyedülálló m ó d o n a törökverő hős halálának 
okát nemcsak egy sebzett állat támadásának, hanem a szégyenletes vasvári 
béke megkötésének tulajdoní t ja („confecta pace obiit").15 

Lehetséges, hogy m á s k é p p e n vélekedett Benger, mint Kéry János a vasvári 
békéről és a lefejezett főu rak - köztük Zrínyi Péter - mozgalmáról , ezért po-
litikai okból nem vette be rendtörténet i művébe Kéry János és Zrínyi Miklós 
különleges kapcsolatáról szóló, a kéziratból ismert részletet. Talán ez is egy 
adat arra, hogy Magyarországon a katolikus egyház tagjait, a papságot és a 
rendeket is megosztotta a vasvári béke és a főurak lefejezésének megítélése. 

Az u d v a r h o z közel álló történészek, Prioratro és Franz Wagner is tisztá-
ban volt azzal, hogy a vasvári béke váltotta ki Magyarországon az elégedet-
lenségi mozgalmat , amelynek végső e redménye az lett, h o g y lefejezték Zrí-
nyi Pétert, Frangepánt és N á d a s d y Ferencet. Az özvegyként katolizált fejede-
lemasszony, Báthori Zsófia óriási összegért kiváltotta fiát, I. Rákóczi Ferencet. 
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Az menekül t meg így a haláltól, aki harcba szólította katonáit . Bethlen János 
sokáig kéziratban m a r a d t munkája szerint az udvar sokat tudott Zr ínyi Pé-
ternek a törökkel való tárgyalásáról, sőt biztatta is, hogy vesztét okozza. Zrí-
nyi Péter halála előtt is ártat lannak vallotta magát.16 Zrínyi Péter vesztét talán 
leginkább az okozta, hogy nem jól ítélte meg a Bécs és a Porta közötti politi-
kai viszonyt, illetve lebecsülte a f rancia- török szövetség erejét. 

1671 a k u r u c mozgalom kezdete lett. Csuday Jenő, a Zrínyi család történe-
tének eléggé elfeledett krónikása jogosan hangsúlyozta, hogy a pert külföl-
dön és az országgyűlés kizárásával rendezték, így teljesen e l lentmondot t a 
magyar törvényeknek. A Wesselényi-mozgalom leverése az abszolu t izmus 
bevezetésének lehetőségét nyitotta meg. A szabad királyválasztást és a ma-
gyar rendi önállóságot is lefejezték 1671-ben. Ez az ország hagyományos jog-
állása elleni per indította el a menekülés t Erdélybe és a kuruc mozgalmat . 
Jellemző az általános félelemre, hogy Zichy István a királyi helytartói címet 
viselő Szelepcsényi érseket arra intette, hogy ne muta tkozzon Pozsonyban. 
Csuday a tö r téne lmünkben példa nélküli büntetések okát így látja: „A tulaj-
donképi okot , ezen eljárás elsőrendű alaptételét maga Leopold jegyezte föl 
számunkra Pötting g ró fhoz írt levelében, amelyben ezeket olvashatjuk: »A 
magyar ügyek kedvező fordulatot vettek; s én meg akarom ragadni az alkal-
mat Magyarország közügyeinek másként alakítására.«"17 

Ha összevetjük Kéry történeti művének teljes címével a gyászbeszéd egy 
mondatát , akkor érdekes megfigyelést tehetünk. „Beszéljen békés napjaink 
szörnyűséges ellensége, ez a gazságokkal teli rabló s vad haramia, a török, 
mely garázda módon Magyarország belsejébe támadott [...], de Komárom-
nál vadságával és őrjöngésével együtt Zrínyi vitézségétől erőtlenné vált."18 Kéry 
könyvének barokkos címét pedig így lehetne lefordítani: „A török Mars vad-
sága, mely Krisztus születése után az 1663. és 1664. évben Magyarország bel-
sejébe támadott , de első Lipót császár győzhetetlen seregei által erőtlenné vált."19 

Az idézett monda t és a cím között nyilvánvaló a hasonlóság, csupán egy lé-
nyeges kü lönbség van: Lipót császár seregei győzték le a törököt, nem ped ig 
Zrínyi vitézsége. Azt a Lipót császárt dicsőíti Kéry, akiről a temetési beszé-
dében hallgatott . Mivel magyarázhat juk ezt? A történelmi helyzet megvál to-
zásával, a Wesselényi-mozgalom bukásával , mert ez lehetet lenné tette, hogy 
egy kiadásra szánt mű címlapján Zrínyi Miklós neve szerepeljen. 

A Veszprémi Érsekség Könyvtárában figyelemre méltó jelét találtunk an-
nak, hogy az olvasó egyben értelmező is. A Koller Ignác p ü s p ö k ex librisével 
ellátott Mártis Turcici ferocia példányában valaki tollal á thúz ta a Zrínyi Péter 
árulását elítélő, zárójelben levő mondatot : „(si expungas contammatum pcrfidia 
Petrum)". A „groteszk" ebben az olvasatban az, hogy a latin mondato t így le-
hetne szó szerint lefordítani: ha „kitörlöd" az árulással beszennyeződöt t Zrí-
nyi Pétert. Az egyik olvasó pedig tollal á thúzta , vagyis „kitörölte".20 (Vajon ki 
merte ezt megtenni Koller Ignác püspök könyvtárában?) 
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A Mártis Turcici ferocia két könyve mintha a Zrínyi-gyászbeszédet folytatná, 
mert Hungar i a allegorikus alakjának dicsőítésével kezdődik, aki többek kö-
zött „a föld királynője, a népek öröme, a vallás fellegvára, a hit oszlopa". Sión 
lánya azonban ma már a háborúktó l és m i n d e n más csapástól védtelenül áll, 
eltűnt dicsősége. Hunyad i János, Mátyás, Szent István, László tettei csodála-
tosak, de sa jnos az oszmán sereg a legfontosabb várakat elrabolta. A törökök 
csalfa szirének, akikkel a z o n b a n a Habsburg császár és hadvezére i felveszik 
a harcot. (Gondol junk a Syrena-kötet emblémájára , ott is a csalfa szirének a 
csábító törököket jelképezhetik. Zrínyi Miklós, az országot jelképező hajó-
nak vaspáncélba öltözött kap i tánya azonban n e m tekint a szirénekre, a feléje 
nyújtott kagyló t nem fogadja el. A kagyló fo rmájú csészében szerintem áfiu-
mot, török ó p i u m o t nyú j tanak feléje, amely a szövetségkötés jelképe lehet.)21 

Zrínyi Miklósnak kitüntetet t szerepe van az oszmánok elleni hősi harcban, 
de nem nevezhe tő Kéry k ö n y v e főszereplőjének. A történetíró egyrészt di-
csőíti Újzr ínyivár építését és a bán győzelmeit, másrészt az Ausztriai H á z 
iránti hűségé t hangoztat ja . Kéry ezt különösen is a Zrínyi Péter elítélése u tá-
ni részekben teszi.22 Montecuccoli és az u d v a r erős emberei ugyanis Zrínyi 
Miklóst is vádol ták , ez ellen szólhat a hűség elismerése. 

Rendkívül részletesen olvashatunk az Esterházy Miklós és Lippay érsek ál-
tal megerősített Érsekújvár 1663-as ostromáról. Kéry többször idézi Vergiliust 
ebben az alapvetően retorikus könyvében, amely szinte egy kibővített szóno-
ki beszéd. Montecuccoli erősen hibáztatta Forgách grófot, sőt Lippay érseket a 
vár nem megfelelő építése miatt . Kéry a magyar főurakhoz, elsősorban Wesse-
lényi nádorhoz hasonlóan igyekszik menteni Forgách Ádámot és a vár építését. 
(Erre azért is szükség volt, hogy újra magyar nemes kapja meg a főkapitány-
ságot. A vasvári béke utáni tiltakozásoknak ezt az egyet sikerült elérni, és Es-
terházy Pál lett a főkapitány.) De Montecuccoli kiváró taktikáját sem hibáztatja, 
sőt határozot tan megvédi egyesek rosszindulatú támadásával szemben, mert 
nagyon kevés katonája volt.23 A volt pálos generális nagyon jól ismeri a lengyel 
politikai helyzetet, ezért említi meg, hogy a császár segítséget kért Lengyelor-
szágtól, de az nem tudott adni , mert az oroszok „el akarják nyelni" Lengyelor-
szágot. A kétségbeejtő hadi helyzetben - rövid időre - fővezérré tett Zrínyi győ-
zelmeit azonban mitologikus metaforákkal magasztalja: „Hungar ia Atlasza", 

„a Nap, amelytől a török Hold elsápad", „Perseus, aki levágja Medeia fejét". 

Kéry sokat ír Nádasdy Ferenc érthetetlen hűtlenségéről.2 4 A császár a tehet-
séges grófot bizalmába fogadta , országbíróvá nevezte ki. Szelepcsényi érsek 
korábban fe l tűnően jó v iszonyt ápolt a ku l tú rá t és az ellenreformációt támo-
gató, a gazdagsága miatt k rőzusnak nevezett mágnással . A vasvári béke u t án 
Nádasdy közeledet t Zrínyi Péterhez, de 1669-ben eléggé visszavonult a radi-
kálissá vált ellenállási mozgalomtól . N á d a s d y elítélésének egyik alapja az ál-
név alatt terjesztett Orafzoja volt, amely a korábbi vetélytársat, Zrínyi Miklóst 
már „az n a g y jó h í rűnek" nevezi.25 Kanizsa sikertelen os t romáér t is egyértel-
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m ű e n és gúnyosan a németeke t okolja. Az Oratio ostorozza az ország négy 
rendjét , de a legkeményebb szavakkal a p r ímás érsekről szól. Nádasdy elég-
gé hiú ember volt, és nem viselte el, hogy korábbi fő támogatójának, Szelep-
csényinek nagyobb a szerepe az udvarnál, m i n t neki. N á d a s d y 1667-től Sze-
lepcsényi érsek mellett királyi helytartó lett, és valószínűleg nádo r akart len-
ni. Az Oratio többek között az érseket fösvénységgel, rendet len viselkedéssel, 
ravaszkodással vádolta. Szelepcsényinek 1671-ben a leghatározot tabban el 
kellett határolódnia Nádasdytó l , ha nem akart kegyvesztetté válni. Ezt szol-
gálhatta a Mártis Turcici ferocia is. 

Kéry János könyvében Esterházy Pált egyszer hosszan dicsőíti, de meglepe-
tésre a téli had já ra tban betöltött szerepéről n e m ír.26 Es terházynak az évszá-
zadokig kéziratban maradt Mars Hungaricusából tudjuk, hogy együtt harcolt 
Kéry Ferenccel.27 Testvérétől így biztosan tudn ia kellett Esterházy bátor tet-
teiről. Mi lehet a hallgatás oka? A tudatos elhallgatást azzal magyarázhat juk , 
hogy Esterházy Pál és Szelepcsényi érsek között nem volt igazán jó viszony. 
Jellemző, hogy Esterházy Pál a főpapok közül a haza három oszlopának Páz-
m á n y Pétert, L ippay és Széchényi Györgyöt nevezte; ez a k ihagyás is muta t -
ja, hogy nem kedvel te igazán Szelepcsényi érseket. A Mártis Turcici ferociában 
találkozunk Sennyei István veszprémi püspök nevével, de a Zrínyi Miklós 
mellett ka tonáskodó Széchényi Györgyével n e m , aki pedig először veszpré-
mi, majd győri p ü s p ö k és 1667-től kalocsai érsek lett. Sennyei jóban volt Sze-
lepcsényivel, Széchényi György pedig mind Sennyeivel, m ind Szelepcsényi-
vel többször ellentétbe került. Esterházynak komoly szerepe lehetett abban, 
hogy - Szelepcsényi halála u t á n - a vele baráti v iszonyban álló, már megle-
hetősen idős Széchényi György lett az esztergomi érsek. 

Kéry János valószínűleg egyrészt a franciákkal és később a Portával „áru-
ló m ó d o n " szövetkező, halálra ítélt Zrínyi Péter árnyékától akar ta megszaba-
dítani Zrínyi Miklóst. Másrészt Zrínyi Miklós alakjával kapcsolatot akart ta-
lálni Szelepcsényi érsek, illetve a kuruc tábor politikája között. Kéry új Zrínyi 
értelmezésének békéltető szerepe lehetett: üzenet Erdély polit ikusainak, akik 
nagyra becsülték Zrínyi emlékét. A horvát rendek felháborodását is mérsékel-
ni akarta, sőt talán a rendtársai révén a francia pár t i lengyel nemesek érvelése 
ellen is szólt. Párizsban a jezsuita Frizon atya 1674-ben adta ki Sobieski Jánost 
dicsőítő beszédét, egy évvel később pedig újra megjelent a Párizsban 1664-ben 
e lmondot t Zrínyi-gyászbeszéd. Valószínűleg XIV. Lajos udvara a francia-len-
gyel és Erdély szövetsége érdekében használta fel Zrínyi emlékét.2 8 

A pálos rend ekkor még összekötötte Ausztriát, Horvátországot és Lengyel-
országot a Királyi Magyarországgal , ezért a r end generálisa politikai, diplo-
máciai szempontból rendkívül jól informált volt. Kéry üzene tének lényegét 
így lehetne összefoglalni: őrül tség a Habsburg-ház ellen támadni , katonailag 
sokkal erősebb ná lunk , és a viszályunkból csak a török jár jól. 1672-ben, Kéry 
könyvének megjelenési évében azonban az elkeseredett bu jdosók a rendi és a 
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vallásszabadság védelméér t hadba szálltak. Spork t ábornok két h ó n a p múl-
va győzelmet aratott, és karóba húzat ta a felkelés elfogott vezetőit, valamint 
huszonnégy falusi bírót. 

Nyolc évvel Zrínyi Miklós temetése u t á n Kéry könyvében összefoglalta ha-
lotti beszédének lényegét, de a Mártis Turcici ferociában m á r ésszerűnek tartot-
ta a vasvári békét. Jogos kérdés: hogyan lehetett Zrínyit, a vasvári béke heves 
ellenzőjét és a békekötést egyszerre dicsérni?29 

Szabadjon két fes tményt összehasonlí tanom, mert el térésük jól muta t ja a 
jogrend és a politikai reprezentázió á t rendeződését a főurak és a katolikus 
főpapság körében. Az ifjú Kéry gyászbeszédének nézetei t a Nádasdy Ferenc 
által rendel t Köpenyes Madonna c ímű festményhez hasonl í tha tnám. Árpás 
t emplomában találtak rá a későbbi o l tárkép mögött. Búzási Enikő ú j értelme-
zése szerint Nádasdy Ferenc a győri ferences templom számára rendel te 1663-
ban.30 A képen az országbíró van középen, mellette Frangepán Ferenc és Li-
pót császár, illetve Zrínyi Péter is vi lágosan látható a főurak között. A z egy-
házi méltóságok közül hátulról palás tban és tiarával látszik a pápa, mellette 
Lippay György esztergomi érsek, Széchényi György püspök , a jezsuita Lip-
pay János, Magger Piacid pannonha lmi főapát, Ivanich Pál pálos generál is és 
a ferences rendfőnök. Hiányzik a festményről Wesselényi nádor, Zr ínyi Mik-
lós és Esterházy Pál. Búzási Enikő szerint a hiányzó főurak is arra utalnak, 
hogy az I. Lipót császár által összehívott, a török t á m a d á s elleni védekezésről 
szóló consil iumot örökíti meg a fes tmény (1663. jún ius 1-3.), amelynek ma-
gyar részről legelőkelőbb résztvevője az országbíró N á d a s d y Ferenc volt. 

A kép központi alakja, Szűz Mária min t Patrona Hungáriáé látható, feje fölött 
az angyalok a magyar koronát tartják, mellette pedig Magyarország térképét. 
A török elleni nemzetközi összefogást szimbolizálja ez a kép a H a b s b u r g csá-
szárral, a pápával együt t az ország érdekében, amelynek fő pat rónája Mária. 

Kéry János Mártis Turcici ferocia c ímű könyvét a Szelepcsényi érsek apoteó-
zisát ábrázoló fes tményhez hasonlí tanám. Itt is egy szakrálisan fenséggel kö-
rülvett asszony van a kép központjában, de ez már n e m Magyarország Patró-
nája. Ez a kép egy sorozat része, amely a Pannonhalmi Főapátság lépcsőjének 
falát díszíti. Hat esztergomi érsek portréját láthatjuk, az első és u tolsó is egy 
pálos: Fráter György és Esterházy Imre. A harmadik festmény Szelepcsényi 
érsek portréját ábrázolja, aki előtt egy allegorikus nőalak áll, aki „a német-ró-
mai birodalmi hercegek koronáját viseli, s kitárt jobbjában jogart tart; öltözé-
ke és méltóságteljes megjelenése révén egy ura lkodóné reprezentatív képmá-
sára emlékeztet. Effajta allegorikus nőalak azonban a XVIII. századi barokk 
művésze tben viszonylag gyakran fordul elő egy-egy domínium, tartomány 
vagy város megszemélyesítőjeként. Ezúttal, e fes tmény esetében csakugyan 
ennek a toposzszerű képi megoldásnak egy sajátos változata áll előttünk. 
A kép e domináns mo t ívuma nem egy valaha élt történeti személyiséget ábrá-
zol; ő Ausztr iának mint a Habsburg Birodalom súlypont jának a perszonifiká-
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dója."3 1 A hát térben sejthető az érseknek Máriacellben levő való sírjára utalás, 
mer t Szelepcsényi - egyedül a prímások közül - Máriacellben temetkezett el. 

„Szelepcsényi pr ímás apoteózisa, ily módon , a festményen félreérthetetlenül 
kapcsolódik össze egy aktuálpolitikai s egyszersmind kortól független, általá-
nos érvényű ideával, a Habsburg birodalomeszme diadalával."3 2 

Zrínyi Miklósnak, Thököly Imrének és II. Rákóczi Ferencnek legfontosabb 
politikai célja a Habsburg-ház örökletességének megakadályozása volt, vagy 
másképpen fogalmazva: a szabad királyválasztás megőrzése. Wesselényi Fe-
renc, Zrínyi Péter, N á d a s d y Ferenc is ezt a politikát képviselte. 

A szörnyű megtor lások és az országnak szinte gube rn iummá tétele után 
Kéry János n e m látott más esélyt a túlélésre, mint az örökletes Habsburg-ura-
lom elfogadását és a katol ikus egyház térhódí tásának szolgálatát. 1673-tól 
vésztörvényszékek, prédikátorok elfogása, gályarabsága kötődik Szelepcsé-
nyihez és köréhez. Valószínűleg ez a politikai háttere annak, hogy a Zrínyi-
recepció feledésre ítélte a pálos történetírót, illetve annak értelmezését. 

A soproni országgyűlés azonban k imondta a vallásgyakorlat szabadságát 
a földesúri jogok fenntartásával. A békéltetésben nagy része volt Kéry János-
nak, Szelepcsényi érsek és Esterházy Pál bizalmasának. Az 1661-ben elhang-
zott Zrínyi-gyászbeszédet felhasználta a kőszegi plébános, Vargyassi András 
Esterházy Pál temetésekor. Vargyassi történelmi visszatekintésében a Mártis 
Turcici ferocia békére, egyetértésre hívó világképe ismerhető fel.33 

1 KÉRY János, Mártis Turcici ferocia, Po-
zsony, 1672. Eléggé ritka könyv. Az OSZK-ban 
két példánya van, a BEK és a Veszprémi Ér-
sekség Könyvtárának kötetét tanulmányoz-
hattam. 

2 KÉRY János, Gyászbeszéd Zrínyi Miklós 
temetésén 1664. dec. 21-én, ford. BORIÁN Gel-
lért Elréd = Zrínyi dolgozatok, VI. Bp., 1989,292-
325. - A fordítás javított változata és értelme-
zése: BORIÁN Elréd, Zrínyi Miklós a pálos és 
a jezsuita történetírás tükrében, Pannonhalma, 
2004, 21-38., 74-90. Pannonhalmi Füzetek 50. 

3 KÉRY János, Oratiofunebris, qua tristes 
exequias [...] Nicolaicomitisperpetuia Zriniopro-
secutus est, Nagyszombat, 1664, RMK II, 1039. 

4 BATHÓ István, Kéry János élete és müvei, 
Bp., 1911. Művelődéstörténeti Értekezések, 52. 

5 KISBÁN Emil, A magyar pálosrend törté-
nete (1225-1711), I., Bp., 1938, 241-243. és má-
sutt. 

6 KISBÁN Emil, ;. т., II, Bp., 1940, 351. 

7 BATHÓ István, i. т., Bp., 1911, 2. Vö. 
KATONA István, História critica XXXI, Buda, 
1794, 240-243., 264. 
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veztetését. Sopron, máj. 31. 1657." = Vitnyédy 
leveleskönyve, II, 112., kiad. FABÓ András , Ma-
gyar Történelmi Tár, 1871. 

9 BENGER Miklós, Annaliumeremi-Coeno-
biticorum ordinis fratrum eremitarum S. Pauli pri-
mi eremitae, II, (1663-1726), Pozsony, 1743, 84-
85. Benger is elsorolja Kéry műveit, köztük ezt 
is: „Belli Ottomanici in Regno Hungáriáé gras-
santis História, sub titulo: Ferocia Márt is Tur-
cici, Augustissimo Imperátori Leopoldo dica-
ta." BENGER, i. т., 86. - Kéry másik történeti 
munkája: Georgii Szelepcheny vita, opera et virtu-
tes („Szelepcsényi György élete, munkássága és 
erényei", Pozsony, 1676), amely jól kifejezi a pá-
los rendfőnöknek az érsekhez és az udvarhoz 
való húségét. Benger szerint Szelepcsényi érsek 
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halála előtt egy pálost akart magához hívatni, 
és bőkezű adománnyal látta el a máriavölgyi 
kolostort. - Kéry János történeti munkásságát 
jól ismerték a jezsuiták, mert még a szatmári 
rendházban is megvoltak könyvei. Vö. BURA 
László, A jezsuiták Szatmáron = Magyar egyház-
történeti vázlatok, Regnum, szerk. ZOMBORI Ist-
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zonyára ismerték is egymást , ráadásul Kéry 
János testvére, Kéry Ferenc rokona volt Ester-
házy Pál hercegnek, a későbbi nádornak. Vö.: 
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arcképsorozata (1707-1945), Bp., 1970, 50-75. 
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Miklós és Péter titkára, az ágostonos Forstall 
1671-ben elhagyta a bécsi rendházat , mert a 
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