
Horn Ildikó:

ESTERHÁZY PÁL: ITINERARIUM IN GERM ANIAM  1 6 5 3

1653 tavaszán a néhai nádor, Esterházy Miklós rokonai közt izgatott ta 
nácskozás folyt: az ifjú Pál gróf németországi útjáról volt szó. /1/ A 16—
17. századra megszokott gyakorlattá, sőt szükségletté vált, hogy a felserdült 
ifjak, ha erre alkalom nyílt, hosszabb külföldi tanulmányútra induljanak. Ez 
az utazás azonban túlnőtt egy szokványos külföldi tapasztalatgyűjtés kere
tein. Alig kilenc hónapja, a nagyvezekényi csatában életét vesztette — há
rom másik Esterházyval együtt — Esterházy László, a legidősebb fiú, a csa
lád feje és reménysége, A rokonság most már Pálban lá tta  a jövőt, apja ná
dori politikájának örökösét. A még Nagyszombatban tanuló, alig tizennyolc 
éves ifjút csak környezete ismerte, így a család a közelgő császárválasztást 
használta fel arra, hogy Esterházy Pált a hazai és a birodalmi körökben be
mutassa.
Az utazás gondolata Nádasdy Ferenctől származott, aki a regensburgi ki
rálykoronázásra készülve felajánlotta sógorának, hogy menjenek együtt egy 
hosszabb németországi körútra. Batthyány Ádám évekkel korábban maga is 
já rt Regensburgban, így ő szintén ezt az elképzelést támogatta. 121 Ester
házy Pál örömmel fogadta az utazás tervét: "... értvén, hogy Ferdinandus 
tertius fölséges császárunk és királyunk öregbik fiát, negyedik Ferdinandust, 
római királyságra akarják koronázni, magamban eltökéllettem, hogy oda- 
menjek Ratisbonába, a hol a koronázatnak köletett lenni." /3/ 
E lhatározásában a császári döntés is megerősítette. Az uralkodó úgy kíván
ta, hogy fia róm ai királlyá koronázásán az egykori játszó- és tanulótárs is 
részt vegyen.
Esterházy Pál első nagy külföldi utazását latin nyelvű naplóban örökítette 
meg, és itinerarium a szerves folytatása gyermekkori feljegyzéseinek. /4/ A 
napi események rögzítése a 17. századra már általános gyakorlattá vált. Kü
lönösen nagy súlyt fektettek az úti élmények megörökítésére. Ezt nemcsak 
a külföldi és magyar szerzők tollából származó útleírások nagy száma, ha
nem az utazás elméleti tudnivalóit, követendő szabályait ism ertető könyvek 
megjelenése is jelzi. 151

Élményeit, benyomásait a fiatal Esterházy is lejegyezte, és — talán ép
pen tanárai ösztönzésére — elhatározta, hogy írását nyom tatásban is meg
jeleníti. A  szövegben sűrűn előforduló aprólékos részletek, órára pontos idő
megjelölések arra engednek következteti, hogy az ú t során készített szűk
szavú, magyar nyelvű jegyzetek szolgálhattak a napló alapjául. Mivel Ester
házy a közelmúlt fontos eseményéről, IV, Ferdinánd római királlyá koroná
zásáról is még frissiben szólni kívánt, hazatérte u tán rögtön hozzáfogott a 
latin változat megalkotásához.

Az előszó a szerző céljaival ismerteti meg az olvasót. 16/ Ebben E ster
házy leszögezi, hogy sem a történetírók, sem a "hivatásos" útleírók kenye
ré t nem akarja elvenni. Nem ígéri a történeti események hű és pontos fel
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idézését, tájak, szokások, erkölcsök útikönyvízü részletes leírását. Olvasóit 
képzeletbeli utazásra invitálja, azt kívánja bemutatni, m it jelent egy hozzá 
hasonló arisztokrata ifjúnak a külföldi utazás, a sok újdonság, érdekesség 
közül mi az, ami a képzeletét megragadja és ism ereteit a legjobban gyara
pítja.

Konkrétabban sehol sincs megfogalmazva, de az előszó és a napló latin 
nyelve elárulja, hogy a fiatal gróf kiknek szánta müvét. Az útleírás fősze
replője egyértelműen Esterházy Pál, a legtöbb eseménynek ő áll a közép
pontjában. Ennek ellenére szinte semmit sem árul el magáról. Az e lejtett 
megjegyzésekből is mindössze annyit tudhatunk meg, hogy az író fiatal m a
gyar nemes, de családjára, társadalmi, anyagi pozíciójára még utalást sem 
találunk. Em ellett a napló hangja közvetlen és őszinte, nincs benne semmi 
szerepjátszás, magamutogatás. Valószínűleg Esterházy olyanoknak írta  m ű
vét, akik ő t is és a körülményeit is nagyon jól ismerték. Minden útba e j
te tt városról bosszabb-rövidebb ism ertetést olvashatunk, de Nagyszombat, 
Pozsony, Bécs szűkszavú leírása csak a személyes benyomások, érzelmek 
közlésére szorítkozik. A városok, épületek bemutatásánál Esterházy szíve
sen élt az összehasonlítás eszközével. Azonban sohasem a frissen lá to tta 
kat állíto tta egymással párhuzamba. Számára egyetlen példa létezett, Bécs. 
M indent a bécsi templomokhoz, iskolákhoz, fényes palotákhoz m ért. M in
den bizonnyal ezzel is az olvasó ismereteihez próbált alkalmazkodni. A ko
ronázásról szóló rész pedig azt sugallja, hogy a napló részben IV. Ferdinánd 
köszöntésére és tiszteletére íródott. Potenciális olvasói tehát a császári ud
varban megforduló soknemzetiségű arisztokrácia soraiból és elsősorban a 
Bécsben, Grazban, Nagyszombatban tanuló ifjak közül kerültek volna ki. 
Az útleírás első változata ham arosan elkészült, 237 oldalon keresztül sora
koznak a remekbe szabott latin mondatok, felidézve az egy hónapos ném et- 
országi ú t minden izgalmas, ú ja t hozó pillanatát. A  kéziratot lapozgatva h ir
telen szembe ötlik azonban a gondosan formált betűk ijesztő megváltozása, 
a stüisztikai javítások, a tájékozódást segítő margó-címek elmaradása. Mi
vel a napló érdekességét, rangját, aktualitását nem utolsósorban a koroná
zási szertartás leírása adta, sorsa óhatatlanul összefonódott az ifjú királyé
val is. IV. Ferdinánd huszonegy éves korában, 1654. július 9-én örökre Le
hunyta szemét. Esterházy pedig félbehagyta műve javítását, így végül az iti- 
ner&rium kéziratban maradt.

N ádasdy Ferenc és Esterházy Pál 1653. június elején találkozott Bécs
ben, ahonnan néhány napos készülődés után Regensburg felé vették ú tju 
kat, hogy részt vegyenek IV. Ferdinánd római királlyá koronázásán.

Az úti előkészületekről sem az ifjúkori napló, sem az itinerarium  nem 
tes2 említést. Ennek az lehet az elsődleges oka — és ezt a levelezési anyag 
is alátám asztja, /7/ hogy az utazást Nádasdy Ferenc szervezte. K ettőjük kö
zül ő volt az idősebb (ekkor harminc éves), megfordult m ár Itáliában is. 
mindenképpen ő rendelkezett nagyobb tapasztalatokkal.
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Pontosan rekonstruálható, hogy az útvonalat Nádasdy a könyvtárában is 
meglévő M erian-féle Topographia Germaniae alapján tervezte meg. /8/ Ez 
a több kötetes mű a kor talán legismertebb, legnépszerűbb útikönyve volt. 
A metszetekkel gazdagon illusztrált sorozat részletes ism ertetést ado tt az 
egyes tájegységek múltjáról, jellegzetességeiről, városairól, a szokásokról. 
Az utazó még a szállás-lehetőségekről is tájékoztatást kapott. A mellékelt 
térképek pedig az úthálózatról, a hágókról, a folyók hídjairól, az átkelőhe
lyekről szolgáltak felvilágosítással. A  Topographia segítségével Nádasdy 
előre kijelölhette a pontos útvonalat, eldönthette melyik városokat fogják 
felkeresni, sőt a részletes tájékoztatásnak köszönhetően azt is megtervez
hette, hogy az egyes helyeken mennyi időt fognak eltölteni.

Az utazás körülményeiről nagyon keveset árul el az itinerarium. Négy 
lant-kocsival indultak el, ebből következtethetünk kísérőik létszám ára, de 
ezen kívül útitársaikról semmi adattal nem rendelkezünk. Ugyanúgy nem is
m erjük az utazás költségeit sem. Esterházy utalásai is legfeljebb csak arról 
tájékoztatnak, hogy az egyes városokban olcsón, közepes áron vagy kifeje
zetten drágán étkeztek. Ez azonban még kortársaik számára sem lehetett 
biztos támpont, hiszen Magyarország talán két leggazdagabb arisztokratá
járól van szó.

A  kis csapat június 5-én indult meg Becsből, Pucheim tájékoztatásából 
ekkor már úgy tudták, hogy a koronázás június 10. körül lesz, ezért a kö
zel háromszázhetven küométeres u ta t nagy tempóban, mindössze négy nap 
a latt tették  meg, A  koronázást végül június 18-ra tűzték ki, így a fentma- 
radő időben Nádasdyék rövid kirándulást te ttek  Nümbergbe. V isszatértük 
után nyolc napot töltöttek Regensburgban, résztvettek a koronázáson és az 
azt követő ünnepi lakomákon. Ezután a nagyobb városokban néhány napot 
időzve, hosszabb körútra indultak: A  Freising-M ünchen-Fürstenfeldruck- 
Augsburg-Günzburg útvonalon érkeztek meg Ulmba. I tt hajóra szálltak, és 
egy-egy érdekesebb helynél meg-megállva, július elején ju to ttak  vissza Re- 
gensburgba. I tt  kiilön-külön fogadta őket a császár, a császárné s az új ki
rály, IV. Ferdinánd is. Az audienciák után a Dunán hajózva, Becs felé vet
ték az útjukat. Több helyen kikötöttek, és felkeresték azokat a városokat is 
— Straubingot, Vilshofent, Passaut, Melket amelyeket az odaút során 
elkerültek, vagy az idő rövidsége m iatt nem tudtak megtekinteni, végül jú
lius 9-én érkeztek vissza Bécsbe.

Nem egészen öt hét a latt bejárták a Svábföld és Bajorország legsajáto
sabb tájait, városait. U taztak lóháton, bérkocsival, ültek kölcsönkapott hin- 
tókban, útjuk második szakaszát pedig már sokkal kényelmesebb körülmé
nyek között, egy hajó fedélzetén tették meg. Mivel a nappalokat igyekeztek 
jól kihasználni, városnézésre fordítani, és m ert a nyári hőség is nehezítet
te a gyors haladást, ezért nem egy esetben még éjszaka is úton voltak. A 
naplóban gyakran olvashatjuk, hogy már hajnali háromkor ú tra keltek vagy 
késő éjjel érték el úticéljukat. Nádasdy kegyetlen tempót diktált. Az ifjú 
Esterházy az utazás minden percét élvezte, de naplójában sűrűn találkoz
hatunk a pihenés után sóvárgó panaszos megjegyzéseivel is. M ünchenbe va
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ló megérkezésükről így írt: "... betértünk a városba, hogy egy kis pihenéstől 
felfrissüljünk, és szinte halottként rogytunk a földre. Ezen a napon már sem
m it sem néztünk meg, némi falatozás után, az egész éjszakát nyugalomban, 
alvással töltöttük..." 191 Az utazás fénypontja a regensburgi koronázás volt. 
A ném et-róm ai császárválasztó és koronázó gyűléseken általában magyar 
főnemesek is resztvettek. M inderről egyelőre nagyon keveset tudunk. Vajon 
csak a puszta érdeklődés, vagy a császári családhoz fűződő személyes kap
csolat, esetleg valamilyen hivatalos kötelezettség vezette őket? Batthyány 
Ádám az 1636. évi választáson az uralkodó kíséretéhez tartozott. Nádasdy 
Ferenc és Esterházy Pál esetében ezt nem állíthatjuk üyen biztosan. Talán 
valóban az uralkodó javasolta, de mindenképpen jóváhagyta, hogy a koro
názásra ők ketten utazzanak. Regensburgban minden kiemelkedő rendezvé
nyen o tt voltak, és m indkettőjüket ünnepélyes keretek között a Ném et-Ró
m ai Birodalom lovagjává avatták. M indez magyarázat lehet a magyar főne
mesek regensburgi utazásának okaira. A tudósításokat, röplapokat olvasgat
va feltűnik, milyen erőteljesen hangsúlyozzák a magyar vonatkozásokat. Az 
uralkodó címeinek felsorolása és nyomatékos ismételgetése (Ferdinandus 
IV. Hungáriáé, Bohemiae Rex, Archidux Austriae) még nem sokat mond, 
hiszen ezek sorrendje szigorúan meghatározott. Mégis jelentős, m ert bár 
Magyarország nem tartozott a birodalomhoz, az hogy a megválasztott csá
szár a magyar királyi cím birtokosa is, olyan kapcsolódási pont, amely az 
európai diplomáciában és főként a török elleni harcban mind a kél fél szá
m ára fontos volt.

A választáson és a koronázáson tehát erőteljes hangsúlyt kapott IV. Fer- 
dinánd magyar királyi címe, a birodalmi lovagok közé — mint m ár em lítet
tük — két magyar is bekerült. A rendezvényeken és az ünnepi menetben 
mindig m egtalálhatjuk a magyar díszszázadot. Még pedig olyan előkelő he
lyen, hogy például a nép között a zabot szétosztó pfalzi elektort, amikor az 
lovával felbukott, éppen egy magyar vitéz m entette meg a biztos haláltól. 
Egy-egy szertartás rendjének aprólékos megtervezése és betartása rendkí
vül jelentős a 17. században, m ert pontos tükre a hatalmi viszonyoknak és 
az aktuális politikai helyzetnek. A magyarok szerepeltetése tehát világosan 
kifejezte a birodalom Magyarország iránti érdeklődését is. Éppen ezért a 
további kutatás fontos feladata lesz, hogy pontosan meghatározza, hogyan 
müyen keretek között képviseltette magát a magyar rendiség a koronázá
son, m int az európai diplomácia egyik színterén. /10/

IV. Ferdinánd megválasztása és koronázása világraszóló pompával ment 
végbe. Szükség is volt a Habsburg-ház erejének, gazdagságának dem onstrá
lására, mert a harmincéves háborúból az osztrák sas igencsak megtépázva 
került elő. A vesztfáliai béke elismerte Svájc és Hollandia önállóságát, és 
ezzel szentesítette a birodalom területi csökkentését. Elő-Pomeránia a své
deké lett, a franciák elzászi területeket kaptak. Az elektorok száma nőtt, 
Pfalzot te tték  meg nyolcadik választófejedelmeséggé. A béke kim ondta a 
fejedelemségek szuverenitását, törvény adta joguk lett egymás közt, vagy 
bármely külföldi állammal szövetséget kötni. Elismerték a vallásbékét, en
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gedélyezték a kálvini hitvallást is. A birodalmi gyűléseken a katolikus és 
protestáns rendek külön gyülekezetét alkottak. A választófejedelmek hatal
ma, tekintélye megnőtt, míg a központi kormányzat pozíciói gyengültek. /1 1/ 
A béke azonban nem terjedt ki egész Európára, IV. Fülöp spanyol király 
még több mint egy évtizeden át harcolt Franciaország ellen. így számára 
különösen fontos volt a Német-Római Császárság sorsa, mindenképpen biz
tosítani akarta a birodalom Habsburg irányítását. III. Ferdinánd császár ek
kor még csak negyvenes éveinek elején járt, de gyakran betegeskedett, so
kat szenvedett a szervezetén egyre jobban elhatalmasodó vízkórtól. IV. Fü
löp ezért azt szerette volna, ha IV. Ferdinándot még atyja életében megvá
lasztják római királynak. A választást megelőző diplomáciai játszm áról pá
ratlanul érdekes forrás áll rendelkezésünkre. 1929-ben Castel-Rodrigo XVI. 
hercege m egnyitotta a családi levéltárat, és közzétette őse, az 1648—56 
között követként Becsben munkálkodó Francisco de Moura Costa Reál, Cas
tel-Rodrigo m árkija és Lunaares grófja, jelentéseinek egy részét. /12/ A le
veleket terjedelm es tanulmány egészíti ki. Bár a szerző adatait nem szem
besítette a korszak más forrásaival, és őse iránt érzett elfogult tiszteletén 
sem tudott felülemelkedni, maga a kötet mégis rendkívül fontos dokumen
tum mind a konkrét esemény, mind a spanyol diplomácia megismeréséhez 
és megítéléséhez.

A választást előkészítő tárgyalások 1651-ben kezdődtek Bécsben. Először
III. Ferdinánd szándékát kellett kipuhatolni, és a választás fontosságáról 
meggyőzni. Castel-Rodrigo márki felvette a kapcsolatot az általa legbefo- 
lyásosabbnak ítélt bécsi politikussal, Auerspergh-gel. HL Ferdinándot nagy 
tapintattal úgy kívánta megnyerni, hogy egy listát készített számára azok
ról az uralkodókról, akik már életükben gondoskodtak utódjuk megválasz
tásáról, és ezután még sokáig éltek.

A császár meggyőzése után a választófejedelmek megnyerése volt a fel
adat. Az 1356. évi aranybulla rendelkezése szerint az elektorok szavazatának 
a többsége elég az uralkodó megválasztásához. Castel-Rodrigo és Auers- 
pergh számbavették, kiknek a szavazatára támaszkodhatnak. A cseh királyi 
címet III. és IV. Ferdinánd viselte, így a többséghez a fentm aradó hét feje
delem közül már csak négynek a szavazata hiányzott. A  mainzi érsek, Jo- 
hann Philipp von Schönborn és a trieri választó, Kari Gáspár von Leyen tá
mogatása biztosnak látszott. Nagyon bíztak a bajorokban is. Maximilian 
ugyanis, aki uralkodása során kiérdemelte a "nagy" melléknevet, II. Ferdi- 
nánddal együtt a jeszuiták keze alatt nevelkedett, és a jelenlegi uralkodó, 
Dl. Ferdinánd testvérét, M ária Annát vette feleségül. A fejedelem azonban 
a tárgyalások elején, 1651 szeptemberében hirtelen elhunyt. A választás 
szempontjából ez nem volt döntő, mert a kiskorú Ferdinánd M aria nevében 
anyja kormányozott tovább. A kölni érsek, Maximilian Henrik szavazatának 
megnyerését is lehetségesnek gondolták. A legjobban a protestáns elekto
roktól tarto ttak . Közülük a 67 éves Johann Georg, Szászország uralkodója 
volt a legtekintélyesebb. Castel-Rodrigo nagyra becsülte, m inisztereit, had
vezéreit példam utatónak tarto tta . Elsősorban őt igyekezett a maga pártjá
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ra állítani, m et az ő réyén a másik két elektort is megnyerni remélte. Kü
lönösen Friedrich Wilhelm von Hofaenzollernben, Brandenburg választófeje
delmében lá to tt veszélyes ellenfelet. Nagy gondot okozott Kari Ludwig, a 
pf&lzi választó is. A közvélemény megbízhatatlan franciabarátnak látta, a 
spanyol követ pedig így vélekedett róla: "Nem tudom, hogy csak kálvinista, 
vagy sokkal inkább materialista-e." /13/

ü l. Ferdinánd nem érezte biztosnak fia helyzetét, ezért Auerspergh ja 
vaslatára úgy döntöttek, hogy Prágába összehívják a választófejedelroi kú
riá t egy előzetes tapogatózó tárgyalásra. A trieri és a mainzi érsek a vára
kozásnak megfelelően, m ár rögtön az első megkeresésre kedvezően válaszol
tak, sem a külön tanácskozás, sem IV. Ferdinánd személye ellen nem emel
tek kifogást. A  többi elektor is elfogadta a meghívást, egyedül a branden
burgi választó nem válaszolt, de végül a szász elektor hatására ő sem tért 
ki a tanácskozás elől.

1652 októberében III. Ferdinánd ünnepélyesen m egnyitotta a választó- 
fejedelmek prágai konferenciáját. Hamar kiderült, hogy a választók nem el
lenzik IV. Ferdinánd megválasztását s ezzel a Habsburg főség meghosszab
bítását. Ennek ellenére Castel-Rodrigo márki és Auerspergh nehé2 tárgya
lásoknak nézett elébe. Minden fejedelem igyekezett voksáért a lehető leg
nagyobb kedvezményt és árat kicsikarni. A mainzi és trieri érsek rögtön be
leegyezését adta, de a többséghez még mindig két szavazat hiányzott. A 
spanyol követnek rá kellett döbbenie arra, hogy IV. Ferdinánd megválasz
tása az ő diplomáciai ügyessége mellett elsősorban IV. Fülöp kincstárának 
teherbírásán fog múlni.

Spanyolország nagyon nehéz háborús éveket élt meg, és a kincstár kon
gott az ürességtől. A bécsi spanyol követség 1651 januárja óta állandó pénz
gondokkal küzdött. 1652 elejére a helyzet válságosra fordult; C astel-Rodri
go m ár saját pénzéből fizette a követség összes kiadását. Sorra írta a két
ségbeesett leveleket M adridba: "Az elmúlt április óta, — és ennek m ár egy 
éve — nem kaptam  egy fillért sem. Bevallom én magam sem tudom, hogyan 
élhettünk meg eddig is ... írtam  a király ő felségének, ne hagyjon ennyire 
magamra..." /14/ A kincstár azonban még azokat a kölcsönöket sem fizette 
vissza, amelyeket még Castel-Rodrigo apjától vett fel, nem folyósította Cas
tel-Rodrigo fizetését, és nem tudta fedezni a nagykövetség kiadásait sem. 
A spanyol követ nem is a pénze m iatt aggódott már. Úgy érezte, a pénzhi
ány az egész munkáját tönkreteheti, és meghiúsíthatja a választást. G arni- 
er ezredest M adridba küldte, hogy IV. Fülöpöt részletesen és bizalmasan tá 
jékoztassa, ő pedig elkeseredett levelet írt: "Ha továbbra sem kapok segít
séget, nem lesz lelkierőm, hogy itt továbbra is kibírjam, m ert annyi küsz
ködés és törődés után sem várhatok mást, csak lebecsülést és közönyt ...Ha 
azt kell látnom, hogy négy és fél évi munkám dől romba egy pillanat alatt, 
életem is véget ér..." /15/
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Castel-Rodrigo m árkira a tárgyalóasztal mellett is szikrázőan kemény 
csaták vártak. A brandenburgi választó szavazatáért sziléziai területeket és 
Elő-Pomeránia visszadását kérte. III. Ferdinánd megkísérelt a svédekkel 
egyezkedni, de Krisztina királynő minden javaslat elől elzárkózott. /16/

A kölni elektor nem jö tt el Prágába, de teljhatalmú megbízottja, Egon 
von Fürstenberg gróf ijesztő igényekkel érkezett. Beleegyezésének ára bizo
nyos spanyol területek átadása le tt volna. Hosszas vita után, Castel-Rodri- 
gőnak sikerült a területi követeléseket pénzben megváltani, negyvenezer re
ál részletekben történő kifizetését vállalta IV. Fülöp nevében,

A bajor választó sem adta ingyen szavazatát, hiába volt a császár uno
kaöccse, sőt olyan sokat követelt, hogy teljesítésére nem is gondolhattak, 
így az udvar egy egészen egyszerű cselhez folyamodott. A spanyol követ 
egyik belső embere, a választónál járva "véletlenül" elveszített egy fontos 
levelet. Ebből a bajor elektor megtudhatta, hogy az ő szavazata nélkül is 
megszerezték a többséget, a többi választófejedelem mind IV. Ferdinándra 
fogja a voksát adni. Ferdinánd M aria magára maradva nem óhajto tt szem
beszállni a császárral, így yégiil ő is beadta a derekát.

Egyedül a brandenburgi elektor követeléseit nem sikerült teljesen kielé
gíteni, de a többség IV. Ferdinánd oldalán állt. A spanyol követ később, m ár 
a prágai konferencia u tán úgy vélekedett, hogy ez az addig példa nélkül ál
ló külön tanácskozás zseniális húzásnak bizonyult: "Ez az eset megfélemlí
te tte  a külföldi hercegeket, és arra buzdította az eddig pártoskodókat, hogy 
mindannyian egymással versengve a mi ügyünkön dolgozzanak..." /17/

Nem sokkal később, 1653 májusában Augsburgban ismét összegyűltek a 
választófejedelmek, és a törvénynek s a szokásoknak megfelelően zárt ka
puk mögött véglegesen döntöttek: m ájus 31 -én fényes külsőségek között ün
nepélyesen kihirdették IV. Ferdinánd római királlyá választását.

IV. Ferdinándot Regensburgban, 1653. június 18-án koronázták római 
királlyá. Ha forrásainkat egymás mellé állítjuk, nagyon jól kirajzolódik a 
koronázás érdekessége és fő jellemzője: egy hosszan előkészített, apróléko
san, nagy gonddal kidolgozott szertartást láthatunk, amelybe mégis annyi 
hiba csúszott, hogy az egész ceremónia kishíján botrányba fulladt. A "Kurt- 
ze Beschreibung...", a Habsburg-báz megbízásából készült tudósítás minden 
pillanatról beszámol, de a koronázást megzavaró vitákról természetesen mé
lyen hallgat. /18/ A koronázásról szóló rész inkább ábrázolja a szervezők el
képzeléseit, mint a valóságot. Az elfogulatlan nézők viszont nem a "leírha- 
tatlanul hosszú" szertartásokat, hanem éppen a botrányos jeleneteket emel
ték ki. /19/ Lássuk tehát, mi is történt a koronázáson.

A  városban a szokásos előkészületek folytak: A Szent Péter Bazilika bel
sejét színes kelmékkel, kárpitokkal díszítették, elhelyezték a trónusokat, és 
az oszlopok közé karzatokat, emelvényeket ácsoltak. /20/ A városháza előtt 
m ár harm adnapja forgatták a tűz fölött a nyársra húzott ökröt, felállítot
ták a bort adó mesterséges kutakat, az utcákat színes posztóval boríto tt 
deszkák fedték.
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A  koronázás napján reggel hét órakor a világi választófejedelmek a k i
rály szállására mentek, az egyháziak pedig a templomban készülődtek. Nem 
sokkal később az ünnepi menet meghatározott rendben a templomhoz vo
nult, és a mainzi érsek imájával kezdetét vette a szertartás. A mise első két 
tétele, a Kyrie eleison és a Glória után a királyról lesegítették cseh válasz
tófejedelm i ruháját, amely alatt az ilyenkor előírt piros öltözék volt. Ezután 
a protestáns elektorok a litánia idejére visszavonultak szekciójukba. M in
den a hagyományos német ordó szerint folyt, és ettől csak egyetlen helyen 
tértek el. Az uralkodó a szertartás végén szokta esküjét letenni, ez alkalom
mal azonban ez már a felkenés előtt megtörtént. M iután a mainzi érsek a 
király fejét, vállát, kezét a szentelt olajjal bekente, az uralkodót a Nürn- 
bergből hozato tt ősi császári díszruhába öltöztették. M inden tudósítás k i
emeli az Öltözék és különösen a gyöngyökkel és drágakövekkel kivarrott ci
pő és harisnya szépségét. A császári ruhára fekete és fehér dalm atikát húz
tak, és a király nyakába stólát helyeztek. Az oltárnál az ékkövekkel, igaz
gyöngyökkel d íszített súlyos császári palástot is IV. Ferdinánd vállára bo
ríto tták . U jjara gyűrűt húztak, és kezébe adták a kardot, jogart, országal
m át, m ajd a mainzi és a trieri érsek Ferdinánd fejére helyezte a koronát. 
A teljes császári díszben pompázó uralkodót a trónra ültették. /2 1/

A szertartás eddig zavartalanul folyt. A hozzáértő nézőknek legfeljebb 
csak az tűnhetett fel, hogy a kölni és a brandenburgi választófejedelem kö
veteikkel képviseltették magukat, és nem személyesen végezték a király kö
rüli teendőket. Megítélésük szerint még az augsburgi választásokon sérelem 
érte privüégiumaikat, amikor az uralkodói jelvények előhozatalának és őr
zésének a jogát más főméltóságokkal is meg kellett osztaniuk. Tüt&kozásu- 
kat m indketten távolmaradásukkal, m ajd írásban is kifejezték. I22J Gyakor
latilag ugyanez a vita lángolt fel ú jra a templomban is. A király fejére he
lyezett koronát a brandenburgi elektor joga lett volna levenni, ám mivel 
csak a követe volt jelen, ez a feladat a rangban következőre, a  pfalzi elek
torra hárult. A  követ, Johann Friedrich von Blumenthal azonban tü takozott 
mellőzése ellen, és a császár és az egész nézősereg döbbenetére hangosan 
vitatkozni kezdett az oltár előtt. Közben a bal oldali karzaton felborult a 
rend. Az esetek különbözőképpen megítélő követek szintén hajbakaptak. 
M ajd az oltárnál vitatkozók köré kis papírdarabkák szállingóztak, a köve
tek sebtében írt tanácsaival, hogy milyen érvekkel bizonyíthatnák a maguk 
igazát. I2V  A  kínos jelenetnek IV. Ferdinánd vetett véget. Saját maga vet
te le a fejéről a koronát, és előbb a trieri, majd a pfalzi elektornak adta.

A  szertartás ezután m ár rendben folytatódott, de az illetlen vita az egész 
délutáni ünnepség hangulatát elrontotta. A városházán az elektorok számá
ra  felállított kilenc asztal közül öt üresen m aradt. /24/ A vacsora a hagyo
mányoknak megfelelően, ünnepélyes körülmények között folyt le, ám a ko
ronázásnak felhőtlenül örülni legfeljebb csak az utcákon lakomázó, boroz- 
gató tömeg tudott.
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Vajon mi idézte elő, hogy a gondos tervezés ellenére a szertartás me
netébe hiba csúszott? Az okokat elsősorban a választók számának növeke
désében kell keresnünk. Az aranybulla pontosan meghatározza az elektorok 
koronázási feladatait és jogait, /25/ de csak hét elektorét. A veszfáliai bé
ke viszont létrehozta a nyolcadik választófejedelemséget, és ennek uralko
dóját sem lehetett mellőzni. A béke óta ez volt az első császárválasztás és 
koronázás, és ebben az új helyzetben nem volt olyan törvény vagy szokás, 
amely eligazítást adhatott volna. Az elektorok kúriája végül úgy döntött, 
hogy feladataikat megosztják. Nemcsak az új választót, hanem a birodalom 
más "örökös" tisztségviselőit, sőt a bécsi udvar főméi tóságviselőit is bevon
ták a koronázási szertartásba. Ez nem bizonyult jó  megoldásnak, már az 
augsburgi választáson heves vitákhoz vezetett, és az ellentéteket a koroná
zásig sem sikerült elsimítani.

Visszatérve két utazónkra, Nádasdy és Esterházy számára a koronázás 
legszebb pillanata valószínűleg a birodalmi lovagok felavatása lehetett. IV. 
Ferdinánd a koronázás végén elfoglalta helyét a külön erre a célra építe tt 
tizenöt lépcső magas emelvényen. Szigorúan meghatározott sorrendben ti
zennégy főnemes járult elébe, akiket az uralkodó a Római Birodalom lovag
jaivá fogadott. /26/ Az új lovagok között Nádasdy Ferenc a kilencedik, Es
terházy Pál a tizenegyedik helyet foglalta el. Egyelőre még nem tudjuk, hogy 
m it takart ez az elismerés. Lovagtársaik kozott volt többek között Johann 
Philipp, a rajnai palotagróf, Starhemberg császári udvari marsall, két Ho- 
henlohe, egyikük, Wolfgang Julius 1663-ban a Rajnai Szövetség csapatait 
vezetve érkezik m ajd Magyarországra. G am ier ezredesnek a választás ér
dekében végzett m unkáját jutalm azták ezzel a címmel. Lovaggá ü tö tték  a 
mainzi elektor főistállóm esterét és két titkos tanácsosát is. A császár ez
zel a gesztussal fejezte ki köszönetét uralkodójuk, Johann PhÜipp segítsé
géért.

A  két magyar a figyelem középpontjába került. Sorra kapták a meghívá
sokat az ünnepi fogadásokra, részt vettek a spanyol követ díszebédén és a 
trieri választó lakomáján. 1211 A bajor választófejedelem megtudva, hogy 
hosszabb utazásra indulnak Dél-Németországban — meghívta őket münche
ni palotájába. Ezenkívül még több főúrtól kaptak hasonló szíves invitálást 
és meleghangú ajánlóleveleket.

Nádasdy és Esterházy június végén intett búcsút a koronázóvárosnak, és 
ezzel megkezdődött utazásuk második szakasza, amikor teljesen az ország
gal való ismerkedésnek, a városnézésnek szentelhették magukat. A tempó 
viszont még most sem csökkent, szűkre szabott idejük m iatt csak a nagyobb 
városokban tudtak hosszabban megpihenni és körülnézni.

Esterházy Pál lelkiismeretesen feljegyezte minden városnak, falunak a 
nevét, ahol csak megfordultak. Némelyiket egy-két m ondattal jellemezte is, 
de az alaposabb szemlélődésre, ismerkedésre ritkán nyílt mód. A városkák 
többségében nem is volt már mit megcsodálni. Öt év telt el a harmincéves 
háborút lezáró békekötés óta, és a vidék még nem heverte ki a harcok nyo
mát, Nádasdyék számos elnéptelenedett, rombadölt településen haladtak ke
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resztül, A naplóban gyakran találkozunk Esterházy szomorú megjegyzései
vel" ...szép kis város lehetett egykor, de most puszta, házait felperzselték, 
lakói elmenekültek." /28/

A nagyvárosok gyorsabban kiheverték a háború, az éhínség, a járványok 
következményeit. Nádasdyék célja elsősorban ezeknek a központoknak 
(Nürnberg, Augsburg, München, Ulm, stb.) a megtekintése volt. A rra töre
kedtek, hogy minél többet lássanak, minél több tapasztalattal gyarapodja
nak. Nem véletlenül tekintették legfontosabb útikelléküknek a távcsövet. 
M inden magasabb helyre, építményre felmentek, ahonnan messzebbre lá t
hattak. és m egcsodálhatták a panorámát, a környék fekvését. így például 
Landshutban Esterházy egy percet sem habozva, két társával együtt felmá
szott a vüág legmagasabb templomának, a Szent M árton székesegyháznak a 
tornyába. Kapaszkodás közben még a lépcsőfokok számlálására ís m aradt 
ereje. Talán kamaszos helykeség is vezette, hogy leküzdje a 634 foknyi "aka
dályt és gyötrelmet", ám a szeme elé táruló látvány — mint írta — minden 
fáradságért kárpótolta. 1291

Esterházy Pál valósággal habzsolta a látnivalókat, és igyekezett m indezt 
olvasóival is megosztani. Egy-egy város leírásánál kevés szót pazarolt a hely 
eredetének, történelmének ismertetésére. Az épületek külsejét egészen rö 
viden jellemezte, inkább arról akart beszámolni, ami az útleírásokból kim a
radt, és minden olyan eseményről, amely velük történt meg. Kalandjairól, 
benyomásairól szívesen és színesen ír, csak úgy árad felénk a sok élmény. 
S míg Esterházy minket igyekszik a korabeli Német Birodalom tájaival, éle
tével megismertetni, mi egyre jobban megismerjük őt magát is. Különböző 
leírásait olvasva kirajzolódnak a főbb kritériumok. Fontos, hogy a város a 
folyó partján feküdjön, a környéke pedig legyen szép és festői. Esterházy 
örömmel gyönyörködött az ég felé törő karcsú templomtornyokban is. H a
zája valóságától azonban egy percre sem tudott elszakadni, így szám ára az 
igazi szépséget az jelentette, ha a várost vastag, bevehetetlenül erős falak 
vették körül. De ezek a várfalak nem rekeszthették ki a természetet. A vá
ros harm óniájához hozzátartozott a kertek szelíd pompája is. Az eszményi 
város lakói mind istenfélő, szorgalmuk által meggazdagodott békés polgá
rok lettek volna.

Észre lehet venni, hogy a városnézés mindig m eghatározott "forgató- 
könyv" szerint történt. Célszerű ezt egy konkrét eseten, M ünchen példáján 
megfigyelni. Minden nap a jezsuitáknál, misehallgatással kezdődött. Először 
a  templomokat járták  végig. Természetesen ennek is m eghatározott sorrend
je volt. Elsőként a jezsuiták templomát és gimnáziumát keresték fel. A két 
magyar főnemest jól felszerelték ajánlólevelekkel, és ennek meg is le tt az 
eredménye: mindenhol szívélyes és gondos vendéglátásban részesültek. Ez
után sorban m eglátogatták a többi templomot is.

Esterházy számára a templom szépsége főként nagyságától, portáljától 
és belső díszítésétől fügött. Gazdagságát pedig az ereklyék, kegyszerek szá
ma és minősége alapján állapította meg. A  legnagyobb mértékben a Szent 
Mihály székesegyház nyerte el tetszését, ahol a megszámlálhatatlan, drága
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kövekkel kirakott arany gyertya* és szentségtartók mellett olyan értékeket 
őriztek még, m int Krisztus bíborpalástjának állítólagos darabkáját, számos 
szent csontjait és bebalzsamozott testrészeit, Loyolai Szent Ignác koponyá
jának egy darabját. Legkevesebbre a ferencesek templomát becsülte, egyet
len igazi értékének vízóráját ítélte, amelynek tizenkét figurája minden órá
ban a víz erejétől hajtva megjelent és különböző mozdulatokat végzett.

A következő napon kora reggel felkeresték Curcius grófot testvére a ján 
lólevelével. /30/ A gróf saját hatlovas hintóját bocsátotta rendelkezésükre, 
hogy megnézhessék a bajor választófejedelem közeli nyári rezidenciáját. Az 
egész napot itt töltötték. Bejárták az egész parkot, órákig időztek a gyü
mölcsöskertben s a növénygyűjteményt nézegetve. Megcsodálták a kastély 
képtárát is. Esterházyt sem a képek kora, sem alkotója nem érdekelte, csak 
a téma és a festmények életszerűsége ragadta meg. Különösen a csendéletek 
és a zsánerképek voltak rá nagy hatással.

Másnap Ferdinánd M aria, a bajor választófejedelem fogadta Nádasdyé- 
kat, majd meglátogatták az elektor édesanyját és testvérét is. Az uralkodó 
egyik embere gondoskodott a további útjukhoz szükséges járm űről és kész
letekről, ők pedig ezt a napot a palota megtekintésére fordították. Végig
mentek a márványkockákból kirakott kerti sétányon, amelynek két oldalán 
Herkules, Sámson, Nagy Sándor, Attila, Xerxes, Szulejmán szultán és má
sok szobrai sorakoztak. Esterházy a világ újabb csodáinak érezte a gyönyö
rű keretek szökőkútjait és egyéb vízimesterségeit. Az antik ligetben meg
nézték az istenek, bölcsek, költők, hadvezérek, uralkodók szobrait és az óko
ri városokról, híres csatákról készült festményeket. Élményeiket valószínű
leg rögtön és alaposan megbeszélték, mert mindenhol több órát töltöttek. 
Végül a "Hortus maximus''-t keresték fel. Itt megcsodálták azokat a növé
nyeket és gyümölcsöket, amelyek Magyarországon teljesen ismeretlenek vol
tak. Nem tudni miért, de Esterházyra a sokféle újdonság közül a legnagyobb 
hatást egy óriásira nőtt articsóka tette. A temérdek látnivalótól eltelve, 
amelyet — Esterházy szavaival élve — "nem leírni, hanem csodálni érde
mes", még aznap este továbbutaztak. /3 1/

Útjuk során különösen nagy gondot fordítottak a magyar vonatkozású 
helyek, emlékek felkeresésére és megtekintésére. Ebből a szempontból 
messze kiemelkedik Günzburg városa. Itt egy névvel nem em lített magyar 
grófnő vezetésével megtekintették a kastély freskóit, amelyek a tizenötéves 
háború csatái közül Győr, Pápa, Esztergom, Vác ostrom át ábrázolták. Mi
vel ugyanebben az évben, tehát 1653-ban már készültek Nádasdy sárvári 
kastélyának hasonló tárgyú mennyezetképei, a művészettörténészek össze
függést kerestek a két adat között.

Az első jelentős eredményt Rózsa György érte el, akinek sikerült a Mohi 
Adolf ismertetésében tévesen Gánzburgként szereplő Günzburgot azonosí
tani. Csak a pontosság kedvéért jegyezzük meg. hogy Rózsa kétszeres hibát 
javított. Az eredeti kéziratban ugyanis, többször, tisztán olvasható a város 
neve Ginspurgn alakban. Mohi Adolf cikkében az Esterházy Pál által hely
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telenül írt neveket mind kiajvítva, helyesen idézte. Valószínűleg ez történt 
Günzburg esetében is, ám pont itt tévedhetett a nyomdász, és a város ne
véből Ganzburg lett.

A sárvári mennyezetképek keletkezéstörténetével foglalkozó számos 
könyv és cikk közül most csak Rózsa György munkáját, a kérdés legrészle
tesebb feldolgozását, valamint Galavics Géza új adatokat hozó tanulmányait 
szeretnénk kiemelni. /32/

A művészettörténészek álláspontját legszabatosabban Galavics Géza fo
galmazta meg: "A monumentális csatakép típusához külföldi mintakép ve
zette el Nádasdy Ferencet, ritka, m ert írott forrással is nyomon követhető 
példájaként annak, hogy a külföldet járó  magyarországi mecénások élmé
nyei, tapasztalatai megtermékenyítően hatottak mecénási gyakorlatukra. N á
dasdy sógorával, Esterházy Pállal együtt ugyanis 1653 nyarán IV. Ferdinánd 
frankfurti koronázására utazva az Augsburg melletti Günzburg várkastélyá
ban magyarországi török csaták és ostromok festett képeivel találkozott." 
/33/

Nézzük meg mi tám asztja alá feltételezésüket. Nagy súllyal esik a latba, 
hogy a képek tém ája hasonló, és az utazás időpontja és a mennyezetképek 
keltezése egybeesik. A festő a sorozat legnagyobb — valószínűleg elsőként 
feste tt — képét így szignálta: "HRM pingít Anno 1653". Ez a jelenidő bi
zonyítaná, hogy a képek megrendelésére a németországi utazás után került 
sor.

Galavics Gézának sikerült a monogramot feloldani. A festmény alkotó 
ja Hans Rudolf Miller bécsi festő és rajzoló volt, aki korábban, a négy Es
terházy temetésekor m ár dolgozott Nádasdy számára. /34/ A művé
szettörténészek m eghatározták a hét kép (sziszeki csata, Tata, Pápa, Győr, 
Székesfehérvár, Kanizsa, Buda ostroma) előképeit, forrásait is.

Nádasdy és Esterházy július közepén érkezett vissza Bécsbe, és még 
ugyanebben az évben Sárváron legalább egy kép elkészült. Nem találtunk 
utalást arra, hogy fresco vagy secco technikával készüli, de a megrendelés
re, az ötlet kiérlelésére, a képek megkomponáiására ezt a maximum öt és 
fél hónapot kevésnek tartjuk. Mindez persze csak vélemény, amely nem le
het érv, különösen nem, ha még alapos festészettechnikai és művé
szettörténeti ismereteink sincsenek.

Közelítsük meg más oldalról a problémát! A művészettörténészek tanul
m ányait olvasva felmerül a kérdés: miért kellett volna Nádasdynak egészen 
a németországi Günzburgig utaznia, hogy a sárvári képek gondolata meg
szülessen? Számtalanszor megfordult Batthyány Adám rohonci kastélyában, 
ahol láthatta  Christian Kner török-magyar csataképét. /35/ Rózsa György 
bravúros kutatással m egállapította, hogy a "Húsz régi magyar csatakép" cí
mű m etszetsorozat Isaac M ajor alkotása, és hatása a sárvári képeken is é r
ződik. Rózsa György hipotézise szerint a mű egy példánya Nádasdy Ferenc 
könyvtárából került Bécsbe, Nádasdy könyvei között m egtalálható Ortelius 
krónikája is, amelynek m etszetei Magyarországon és külföldön egyaránt sok 
művésznek szolgáltak mintául. De láthatta  Bartolommeus Spranger, Hans
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von Aachen alkotásait, vagy a tizenötéves háború csatáinak számtalan áb
rázolása közül bármely mást. Akár ezekből is m eríthette az ötletet, hogy 
nagyapjának, a "fekete bégnek", aki legnagyobb példaképe és a háború egyik 
főszereplője volt, ily módon állítson emléket.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, am it Galavics Géza 
is megemlít, hogy Hans Rudolf Miller, a sárvári képek festője, — eddigi is
m ereteink szerint — már 1652-ben kapcsolatban áüt Nádasdyval. így a gróf 
a falfestm ényeket akár ez idő tájban is megrendelhette.

Nagy hiba lenne a sárvári képek keletkezésének problémáját csak önma
gában vizsgálni. M ind Rózsa György, mind Galavics Géza részletesen fog
lalkozik N ádasdy művészetpártoló tevékenységével és ennek történelm i és 
törökellenes vonásaival. Éppen ezért a sárvári képek gondolatát nem egy 
külföldi m inta láttán  tám adt hirtelen ötletnek kell tekinteni, hanem egy ala
posan átgondolt, tudatos tevékenység szerves részeként.

Ezek után m iért ne fordíthatnánk meg a művészettörténészek hipotézi
sét, és cserélhetnénk fel az ok és okozat sorrendjét? Eszerint: Nádasdy Fe
renc határozott elképzeléssel ment Güznburgba, mert tudott a falfestmé
nyek létezéséről és szembesíteni akarta ezeket saját elképzeléseivel. Felte
vésünk igazolására hívjuk segítségül Esterházy Pál naplóját, amelyben a 
günzburgi festményekről ezt olvashatjuk: "A dolog messze különbözött a t
tól, am it elképzeltettek velünk, de mégis szépségére nézve nem volt nagy az 
eltérés, ugyanis sok szép régi dolgot láttunk itt, így különböző csatákat, sőt 
Magyarország egykori kiemelkedő erősségeit is megtekintettük. V árakat és 
városokat láttunk győri vagy császári őrség alatt. Pápa várát is, amelynek 
ténylegesen én vagyok a kapitánya, és amelyet a törökök elfoglaltak, de a 
magyarok visszavettek. Ugyanígy megnéztük a törököktől ostromolt Vácot, 
és még számos ehhez hasonló régi dolgot." /37/

Tehát valaki előre felhívhatta utazóink figyelmét a günzburgi képekre, 
és talán pont azért, m ert ismerte Nádasdy szándékát, esetleg m ár lá tta  is 
a sárvári terveket, előkészületeket. Biztos, hogy egyedül M erian Topograp- 
hiája nem lehetett a forrás, leírása túl szűkszavú, nem ad egyértelmű, vilá
gos tájékoztatást, 738/

Reméljük, hogy a napló szövegének alapos elemzése, a Günzburgban élő 
grófnő és magyarországi rokonságának meghatározása, valamint a levéltári 
kutatás a Nádasdy család anyagában elvezet majd az ötletadó személyéhez.

Visszatérve a hipotézishez, az itt leírtak erősen megkérdőjelezik a günz
burgi csataképek inspiráló hatását. Ezzel az adattal azonban még nem te
kintjük sa já t állításunkat bizonyítottnak. De mindenképpen fontos állomás 
ahhoz, hogy kutatásunkat folytatva, a sárvári mennyezetképek problémáit 
megnyugtatóan tisztázzuk.

Ism ertetésünk csak kevéssé adhatja vissza a napló érdekességét, gazdag
ságát. De a kiragadott részletek is felvillantják a fontos politikai eseménye
ket, az utazás izgalmait és szépségeit, a Német Birodalom és a magyar fő
nemesek mindennapjainak és ünnepeinek egy-egy mozzanatát. Az útleírást 
olvasva ismét egy lépéssel közelebb kerülhetünk a 17. század emberének éle
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téhez, gondolkodásmódjához. így a napló ism ertetését Esterházy Pál szám 
talanszor le írt megállapításával zárjuk: "Mindezt nem annyira elmondani, 
inkább megtekinteni és csodálni érdemes."
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FORRÁS — MELLÉKLET:

IV. FERDINÁND RÓMAI KIRÁLLYÁ VÁLASZTÁSA ÉS
M EGKORONÁZÁSA

A választás

HJ, Ferdinánd német-római császár levele IV. Fülöp spanyol királynak /1/ 
Augsburg. 1653. május 30. /2/

Felséges Katolikus Király Úr!
Isten úgy rendelte, hogy közös örömünkre az én fiam at válasszák meg 

Római királlyá. Ez, a Felséged által már annyira várt hír, nagy jelentőségű 
egész dinasztiánk számára. Mindezt késedelem nélkül akartam tudatni Fel
ségeddel, a most induló gyors futárral.

Castel Rodrigo márki olyan jól és annyi odaadással dolgozott a tárgya
lásokon, hogy ennél többet kívánni sem lehet. Tiszta szívemből, a legmele
gebben ajánlom Felséged figyelmébe személyét, mert igencsak megérdemli 
mindazt a kegyet és jóindulatot, amellyel köszönetünket Felséged majd ki
fejezi. A mi urunk, Jézus Krisztus őrizze meg őt, szívemből kívánom.

Augusta, 1653.

Felséged jóakaró rokona és testvére
Ferdinánd
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IV. Ferdinánd Római királlyá választása alkalmából kiadott röplap /3/

II. Ferdinánd akkor lépett a Római Császárság trónjára, amikor a belső 
háborúk a legkegyetlenebb pusztulást hozták, amikor a Birodalom részeire 
hullott, az örökös tartom ányok fellázadtak, amikor ellenfeleink és az eret* 
nekek lázongtak és ellenálltak.

U tódját III. Ferdinándot is fegyvercsörgés fogadta, és az oszmánok, er
délyiek, franciák, svédek barbár támadásai. De hiába próbálták IV. Ferdi
nándot egy béke csaló mesterkedéseivel kisemmizni, a Birodalom, amelyet 
még M ars kegyetlensége sem tudott az osztrákoktól elragadni, minden ilyen 
kísérletet elfojtott. /4/

Ugyanez a  Gondviselés tehát, amely a háborúban erőt adott az ő felsé
ges elődeinek ellenségeikkel szemben, most őt óvta egy béke gyanús nyugal
ma ellen. így azok a felhalmozódott intrikák, amelyek őt akarták elpusztí
tani, végül az ő számára nyújtottak támaszt, hogy felmagasztaltassék.

Ki harcol há t esztelen vakmerőséggel a Ház ellen, amely háborgó hullá
mok hátán is biztos révbe ér, és amelynek csalárdság, csapda is csak javá
ra  fordul?

A bölcsek döntése már régen IV. Ferdinándra esett, a fejedelmek mind 
megszavazták, az elektorok egyhangúlag elfogadták, a Császár támogatta, 
Spanyolország elősegítette Római királlyá választását. így Franciaország be
folyásának visszaszorításával, a fejedelmi kollégium helyeslésével, Svédor
szág hozzájárulásával, a nép üdvrivalgása közepette Római királlyá válasz
tása k ih írdette te tt Ausgburg városában, május 31-én. Azon a napon, am i
kor az Egyház a Vigasztaló Szentlélek eljövetelét köszöntötte, aki az égből 
lebocsáttatott, hogy a villámok nyelvén, az egész város felett végigzengő ég
dörgés szavával tudassa minden halandóval a hírt. Azon a napon, amikor a 
Nap az Állatövben a Gemini jegyébe ért.

Gemini Napja ragyogott a Birodalom felett. Ez a létező legszerencsé
sebb nap, amely Ausztria gyarapodására mindig oly kedvező. Ez a felséges 
dédapa, II. M iksa boldogságos házasságának is a napja, amikor A usztria ne
vében Burgundia Hercegnőjével egyesült.

Csodálatra méltó, hogy az, aki a kormányzás örökölt hatalm át magához 
ragadta, term észetes jelleme, és gondos nevelése által oly sok szikla és zá
tony között is kikötőbe tudta hajónkat vezetni. Nem kevésbé bámulatos, 
hogy a választójoggal, békés úton tudta az Egységet létrehozni.

Hogy a szenátus és a római nép előtt zajló ünnepségekben, a győzelem 
közös örömében a legszerényebb alattvaló is részt vehessen, ajánlja és de
dikálja az írást TV. Ferdinándnak, Magyarország, Csehország és a Rómaiak 
újonnan megválasztott királyának.
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Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ádámhoz a választásról 15/
Regen sburg. 165$, június 9.

Szolgálok kk mint kedves Bátiám Urk.
Tegnap délben érkézéin I/ste/nnek áldásábul égi kis posta kocsin e lő tte . 

ide Raisbonaban. nem akartam el mulatnom, bogi kgdet ez it való állapo 
tokrul ne  tudósítanám ,rem énlem  meg nierem ez által ászt, bogi kdgis az 
oda való áilapatokrul -engem tudósítani fog. Eö  Fölsegek az választás után, 
melli ultima M ay A ugustaban/6/ volt az el múlt csütörtökön iüttek be, az 
Electorok látogatni Monachiumban t i i  fordultak az iffiu Bavarust, be iönek 
m ind azon áltál kevés napok alat, s- az Eözvegi Bavariai Herczegné-is be 
iün. A koronazal 18. Juny meg leszen, m á r  az pénzeket-is verik azon nap
ra. 21. azután reménlik hogi az propositiois meg leszen. Eő Főlségek mind 
io egesegben vadnak, minemü Recommendatiot irt az Sveciai királliné az 
kiralli választása felöl /8/ im meg küldöttem kgdnek. Rosszalkodnyi kezdet 
volt az Brandenburgi Elector követe valami düatiora 191 való okokat keres
vén, de az töb Electorok, s- kiváltképpen az mog/../tieri /10/ torkában ver
tek, nohamég mostis bizonios adósságokat praetendall, és hol mi praecen- 
dentiakat, de nem tesznek azok mar akadékot, mivel az Electiot superaltak.
/11/ Augustaban mindön az választás után az kírallit az Oltárrá ültették 
volna, és az elektorok az uj kiratlinak megesküdtek volna, az császár intet 
az Pfalzi grófnak, hogi az koronát feiébül az Te Deum Laudamus alat le 
végié meliet midőn meg cselekedet volna, ottan az Oltár élőt az Branden
burgi Elector követe protestálnyi és vetekednyi kezdet, hogi az korona le
vétele ü tet Uletné, s mindgyart kezét te tte  az koronára hogi tovab való ve- 
tekedés ne történnyék eö Főlsége viszont az Brandenburgi elector követé
vel tette maga feiében az koronát, s úgy csillapottak meg, rendetlen magok 
viselését és tudatlanságokat ezekk az iffiu electorokk csudául halom, kik az 
nagi pompa kívánság mellet gorombán botlanak meg ottan ottan.

Az mi olli dolog történik az kit méltónak Ítélek írásra, ezután-is kgdel 
közlenem el nem mulatom. Gróf Pucheim Uram-is szolgalattiat aiánlia kk. 
Én míg élek kgd szolgaia maradok. Isten sokáig éltesse kgd.
Ratisbona, 9. Juny 1653.

Kgd szolgáia Eöcse 
G. Nádasdy Ferenc

Koronázási előkészületek
A "Kurtze Beschreibung" tudósítása / i 21

M iután az augsburgi választások befejeződtek, az elektori kúria a koro
názás celebrálását Regensburgba, az 1653. év június 8/18. napjára rendel
te. A koronázási templomban megkezdődtek az előkészületek.
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A templom közepén, az oszlopok között táblákkal és padokkal elzárt te
re t és egy új kórust hoztak létre. Itt, a szent oltár és a belső kórus vasrá
csa között egy új oltárt emeltek, amelyet baldachinnal és szép ezüstmívek- 
kel díszítettek. Jobbra, az első oszlopnál magasodott az arany színű császá
ri trón. K örülötte hasonló anyagból készült párnák hevertek, egyik a csá
szár ő felsége előtt, a másik a lábainál, a harmadik a koronánál.

Szemben, tehát az oltár bal oldalán állt a vörös-fehér kelmével boríto tt 
királyi karszék. Középen, pontosan az oltárral szemben állították fel a má
sik, arany és ezüst színű királyi trónt. Mögötte, kissé hátrább, jobbról a köl
ni, balról a trieri elektor vörös bársony karosszékéi helyezték el. M ögöttük 
további négy szék következett, de ezek karfája már valamivel alacsonyabb 
volt. Az első, a regensburgi püspöké: piros. A második, a paderborni püspö
ké: fehér. A  harmadik, a stadeli apáté (aki azonban a nagymisén nem itt 
hanem jobb oldalon a speyeri püspök mellett állt): kék. A  negyedik a fuldai 
apáté: zöld. M ögöttük még 14, karfa nélküli szék sorakozott a püspökök és 
az apátok számára.

Kétoldalt, az oszlopok mellett hosszában, két magas padot helyeztek el. 
Az oltártól balra, a királyi trón melletti pádon ült a pfalzi, a bajor, a szász, 
a brandenburgi elektor személyesen, a fejedelmi küldöttek és a világi fe je
delmek közül Simmern és Lautern palotagrófja, a würtembergi herceg, a ba- 
deni őrgróf, a hessen-darm stadti tartománygróf, a szász-lotharingiai herceg, 
az ifjabb durlachi őrgróf. Jobbra, a császári trón melletti pádon a speyeri 
érsek, a stadeli apát és a többi uralkodó gróf foglalt helyet.

Középen, a már em lített 14 szék mögött egy vörös bársonnyal letakart 
pad állt. Ennek közepére a pápai nuntiust ültették, jobbjára a spanyol, bal
jára  a lengyel király követe került. Mögöttük a feszületnél, tehát a templom 
közepén újabb, piros bársony borítású pádon ültek az aranygyapjas lovagok.

Melletük, az oltártól balra, rögtön a szószék alatt állították fel a fe je
delmi szekciót, az üléseket a fejedelemségek színeivel kivarrott szőnyegek 
borították. I tt  kaplak helyet a fejedelmi családok jelenleg nem uralkodó tag
jai. A templom légterében, az elektori és grófi szekció fölött, m indkét ol
dalon, két-két karzatot építettek az oszlopok közé. A jobb oldali első kar
zaton, piros bársony huzatú székeken fejedelemasszonyok ültek, a pfalzi 
grófné, a würtembergi hercegné, a hessen-darm stadti tartománygrófné, a 
badeni őrgrófné. Ezután következett a másik nemesi "asszonyház", a fe je
delmek leánytestvérei sárga, és leánygyermekei hófehér ruhában.

A másik két páholy bal oldalon állt. Az első, amelyet fehér és zöld szí
nű anyaggal fedtek be, az elektori és hercegi követek számára volt fenn tart
va. A másik, a piros és sárga színű emelvényen a grófi és városi követek 
kaptak helyet.

Közvetlenül mellettük, de egy lépcsősorral lejjebb hasonló kelmékkel ta 
kart pódiumon helyezték el a császári zenészeket, trom bitásokat és a had
seregdobost.
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Az egész padozat, az oltártól a királyi követek szekciójáig, piros, sárga, 
fehér és arany színű kelmékkel volt befedve. Ugyanígy, m indkét oldalon, az 
oltártól egészen a szószékig a falakat is szép kárpitokkal öltöztették fel.

A kóruson kívül, a bal oldali oltárnál a fal mellett, a "Hajózó Péter" m o
numentális képe alatt, még egy piros-fehér emelvény magasodott, melyhez 
15 lépcső vezetett. Ezen egy újabb, fehér s arany színű trónus állt benne 
hasonló színű s anyagú párnák. Ezen ült a király, amikor a Szent Római Bi
rodalom lovagjait avatta fel.

A koronázás
Részlet Esterházy Pál útinaplójából 713/

Isten segítségével megérkeztünk Regensburgba, ahol m ár javában folytak 
a Római király felszentelési ünnepségének előkészületei. M egcsodáltuk a há
rom napon á t sü tö tt egész ökröt, a kárpitokkal díszített palotákat, a város 
u tcáit és útjait, amelyeket különböző színű kelmékkel borított deszkák fed
tek, a rengeteg katonát, az egész nép és különösen a "Parios'-nak nevezett 
udvari szolgák változatos ruházatát; egyeseket arany rojtokkal ékesített se
lyembe, m ásokat a legfinomabb posztóba öltöztettek. Végül láttuk, ahogyan 
köszöntésül mindannyiuk arca, tekintete és minden gondolata az új király 
felé fordul.

TV, Ferdinánd Római királlyá koronázása tehát az 1653. esztendő jú n i
us havának tizennyolcadik napján történt ragyogó napsütésben.

Először: A m enet a Szent Bazilikába vonult, amely — mások megbízha
tó véleménye szerint is — körülbelül akkora lehet, m int a bécsi Szent Ist
ván templom. Itt a mainzi választó /14/ által celebrált énekes mise és kü
lönféle, leírhatatlanul hosszú szertartások kerültek sorra. M indemellett azon
ban, meg kell említenem az újdonsült pfalzi választófejedelem és a bran
denburgi elektor követe között tám adt civódást is. 715/ A vitára az ado tt 
okot, hogy nem tudták eldönteni, melyikük jogosult a király fejére helye
zett koronát levenni. Míg a hallgatók és a nézők döbbent és aggódó lélek
kel várakoztak, fent a karzaton a tanácsosok kölcsönös szidalmakkal illet
ték egymást, és a vitatkozó felek közül, hol az egyiknek, hol a másiknak do
bálták le a sebtében cédulákra firkantott tanácsaikat. És mindez a felséges 
Császár és a birodalom más előkelőségeinek szeme láttára  történt! Végül a 
v itá t maga a király zárta le, aki a koronát fejéről levéve, először a trieri, 
7167 m ajd a pfalzi elektornak nyújtotta át. Igen bölcsen döntött, mivel ez 
utóbbi saját személyében, mint fejedelem jelent meg a másik pedig csak 
elektori követ volt.

Másodszor: M iután az énekes mise és a koronázás véget ért, a király el
helyezkedett a tizenöt lépcső magas trónuson, és tizennégy személyt ava
to tt a Római Szent Birodalom lovagjává, közéjük bebocsátva mi kettőnket 
is, sógoromat, Nádasdy Ferenc grófot, aki mindvégig útitársam  volt, és en
gem.
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A  "Kurtze Beschreibung" tudósítása a lovaggáütésről

... mindazok, akiket lovaggá szándékoztak ütni, felsorakoztak és várták, 
amíg R abatha gróf úr, a császári testőrség kapitánya egy papírlapról ism er
te tte  az avatás m eghatározott sorrendjét. Ezt követően a főmarsall úr IM I 
kihúzta a hüvelyből a kardot, és ő felsége a király kezében adta. A jelöltek 
egymás után az uralkodó elé járultak s letérdeltek. Ő felsége a kardot há
romszor a vállukhoz érintette, és a Szent Birodalom lovagjaivá fogadta Őket. 
így tehát lovaggá ültettek , akiknek a neve itt következik:
1. Johann von Dalberg, wormsi kamarás úr, ősi speciális privüégiumaira te 
kintettel elsőként.
2. Johann Philipp úr, rajnai palotagróf.
3. Seyfrid von Hohenlohe gróf úr.
4. O ttó úr, a Szent Római Birodalom étekfogója, Frídberg és Trauchburg 
grófja, Waldburg bárója.
5. Wolf Julius von Hohenlohe gróf úr.
6. Phüipp Ehrwein von Schönbom úr, a mainzi választófejedelmi titkos ta 
nács tagja, Steinheim amtmannja.
7. Johann Christian von Baineburg marsall úr, a mainzi választófejedelem) 
titkos tanács tagja.
8. Philipp Philbertes von Heresheim ezredes úr, a mainzi elektor főistálló- 
mestere.
9. Francíscus Nadasd gróf úr.
10. Bartholomeus von Stranberg gróf úr.
11. Paul Esterházy gróf úr.
12. D ietrich von Lindl erbsesseni várgróf úr.
13. Johann Heinrich Barnier ezredes úr.
14. Peter Jákob von Ebelebach úr, császári ezredes, a Bambergí Fejedelem 
ség titkos tanácsának tagja, főudvarmester.

Az avatás elvégzése után ismét felharsantak a trom biták, peregtek a do
bok, m ialatt ő felsége a gondosan kidolgozott szertartásrend szerint lelép
delt az emelvényről. A  császár ő felségével együtt a templom kapujához 
ment, amely előtt már vártak rá Regensburg város tanácsurai. A vörös és 
fehér kelmékkel boríto tt utakon, meghatározott rendben m indannyian a vá
rosházához vonultak.
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Részlet Esterházy Pál naplójából /18/

Harmadszor: A menet a városházához vonult, és ezzel az egyházi szer
tartások véget értek. M icsoda világi pompa tárult a szemünk elé, Uramis
ten! Milyen is volt ez a felvonulás? Hogy röviden összefoglaljam: elvonult 
az egész császári és királyi udvar (köztük voltunk mi is), utánunk a fejedel
mek következtek, mögöttük az őrgrófok, a hercegek és a választófejedelmek, 
végül maga a Császár ő felsége, majd az újonnan felszentelt király, gyön
gyökkel és finom művű ékkövekkel díszített ruhában. Fején a császári fe jé
ket viselte, egyesek a jogart, mások az arany almát, ismét mások a hüve
lyéből kihúzott kardot arany párnán hordva vonultak előtte. Ö felsége kísé
rőitől körülvéve haladt, az ú t két oldalán álló testőrök pedig — akiket "Hadg- 
serios" nak /19/ hívnak, — csatlakozva hozzá, egészen a városházáig kísér
ték.

A bevonuláskor a koronázás örömére és emlékére szerte az utcákon és 
az útkereszteződéseknél frissen vert pénzt szórtak a nép közé, "IV, Ferdi- 
nánd, a Rómaiak királya" felirattal és az uralkodó jelvényeivel díszítve. Ek
kor nemcsak tömeget, ütlegeket, zűrzavart, hanem akár emberhalált is lát
hattunk volna. M indezt bővebben is elmesélhetném, ha a szavakból ki nem 
fogynék.

Negyedszer: A  pfalzi választófejedelem, a máig élő hagyományok és szo
kások szerint zabot akart a nép között szétosztani, de a lovának térde meg
bicsaklott, és lovasával együtt a földre bukott. A fejedelm et egy magyar 
m entette meg a haláltól, aki látván őt a földre hanyatlani, odaugrott, és fel
segítve, épségben talpraállította. Eközben a zabot elragadták és ezerfelé 
hordták szét.

Ötödször: A városházán tíz, különféleképpen feldíszített trónszéket lá t
tunk: Az első a Császáré, a másodüt a király számára, és így tovább, sor
ban a nyolc választófejedelem részére, bár nem mindegyik jelent meg, de a 
többségük igen. Ezután elköltötték a vacsorát.

Hatodszor: A  lakoma végeztével visszatértek a császári palotába. A kí- 
vül-belül aranyozott első hintóbán ült ő felsége a Császár, a császári dísz
ruhában, és a király, a korábban már leírt öltözékben. A  második kocsiban 
a mainzi választófejedelem udvarával a harmadikban a kölni elektor az övé
ivel együtt, a negyedikben a trieri választó kíséretével, az ötödikben a pfal
zi választó és követei. A  többi elektor nem volt jelen. A hatodik hintóbán 
a birodalmi hercegek foglaltak helyet, és utánuk a Szent Római Birodalom 
minden rendje sorban elvonult. íme tehát mindaz, am it a Rómaiak királyá
nak koronázásáról csekély tehetségem szerint röviden leírhattam.

M iután beesteledett, megvacsoráztunk, és nyugovóra tértünk, hogy az éj 
folyamán jól kipihenjük magunkat. Ám nyugalmunk a tömeg éjszakai lárm- 
zása, ricsaja és az általuk csapott szakadatlan zenebona m iatt nem ta rto tt 
sokáig.
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A  brandenburgi elektor tiltakozó levele /2 0 /

A  brandenburgi választófejedelem úr követei által a Császár ő felségé
nek és a tisztelt választófejedelmi gyűlésnek 1653. június 18-án hivatalo
san á tado tt jogbiztosítási kérelem és tiltakozás.

A  küszöbön álló koronázási szertartás előkészítésekor a választófejedel
mi gyűlésben némi vita és nézeteltérés tám adt a koronázási jelvények 
előhozatalának módjáról, így ezt a feladatot az "örökösök" !2 \f  végezhet
ték el. Korábban ez a m egtiszteltetés a Hohenzollem grófoknak, mint Bran
denburg választófejedelmeinek és a Szent Római Birodalom örökös kam a
rásainak ju to tt. Tehát a koronázási jelvények, nevezetesen a jogar előhoza- 
tala a brandenburgi elektort és követeit illeti meg. 1221

így jogosan remélhettük, hogy engedik, és semmiben nem gátolják a mi 
kegyelmes Választófejedelem Urunkat és küldötteit kiérdemelt jogaik gya
korlásában, mivel ezáltal egyetlen elektor méltóságát, örökös hivatalát, b ir
tokait jogait sem érte volna a legcsekélyebb károsodás sem.

Azonban a többi választófejedelem az új megegyezésre hivatkozva, egy
hangúlag úgy döntött, hogy a hatalm i jelvényeket ne a választófejedelem 
követei, hanem az "örökösök" hozzák elő... A határozatot a Császár ő fel
sége is jóváhagyta.

Nem akartuk vitával megzavarni az előttünk álló koronázás m enetét és 
ünnepélyességét, így beleegyezésünket adtuk, hogy a jogart ez alkalommal 
az "örökösök" vihessék. M ost azonban tiltakozunk ez ellen a kikényszerí- 
te tt és beleegyezésünk nélkül hozott döntés ellen. Megfontolt szándékot és 
tendenciát látunk abban, hogy Választófejedelmünk jogait többször is meg
sértették, kéréseit sorozatosan figyelmen kívül hagyták. Éppen ezért szük
ségesnek tartjuk, hogy Uralkodónk a jövőben a hasonló esetek ellen felvér
tezze magát.

Ezenkívül úgy találjuk, hogy a városházán, a királyi lakomán az elekto- 
ri asztalok felállításának rendje helytelen volt. Kegyelmes Urunk, a Bran
denburgi Választófejedelem és kísérete számára a Császár Ő felségétől jobb
ra eső negyedik asztalt jelölték ki, míg a pfalzi őrgróf udvartartásával együtt 
az ő Felségétől balra álló harm adik asztalnál foglalhatott helyet. Noha a bé
ke kimondja, és maga a pfalzi elektor is elismerte s nyilvánosan kijelentet
te, hogy a választófejedelmi gyűlésben ő csak a nyolcadik, és így őt csupán 
az utolsó hely illeti meg. A  brandenburgi választó viszont az elektorok kö
zött a hetedik, ezért asztalát — a pfalzi őrgróféboz képest a Császár Ő fel
sége asztalához egy negyeddel közelebb kellett és illett volna elhelyezni. 1221 

Tehát az asztalok helytelen felállítása ellen is óvást kívánunk emelni. A 
békeokmány meghatározása szerint a pfalzi uralkodó az eiektori kúria nyol
cadik tagja, így Választófejedelmünk utolsó helyre sorolása mindenképpen 
sérelmesnek és hibásnak tekintendő.
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Esedezve és a legalázatosabban kérjük a mi legkegyelmesebb Urunkat, a 
Császár ő felségét, hogy kegyeskedjék ezt a protestációt s óvást elfogadni, 
a regisztrálandó ügyekhez csatolni, és részünkre "documentum insinuatio- 
nis"-t /24/ adományozni.

Ezzel ajánljuk magunkat Császár Urunk biztos oltalmába és kegyes p á rt
fogásába, m aradunk mindörökre ő Felsége legaiázatosabb és legengedetme- 
sebb szolgái.

Ünnepi lakomák

Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ádámnak (részlet) 1251 
Regensburg, 1653. június 22.

Szolgálok kk mint kedves Bátyám Urk.
Hogy az m ásik postán való levelemet nem subscribalhattam kgtül bocsá

nato t kérek, mivel szintén azon nap tartván nagi kiráili vendégséget az spa- 
niol követ, az többi közöt én-is ot voltam, s olli késón végeződőt el, hogi 
már az posta be nem vette volna az levelet, azért köllöt czak secretariu- 
somra bíznom hogi mégis az koronázatnak tudgya kgd bizonios voltat.

Azon vendégségben jelen voltak az Electorok és az Imperiumi dereka- 
sabb Feidelmek, s az urak-is mindenestül Ötven személli lehetet az fő asz
talnál. Azon kívül három házban tractaltak az Feidelmek udvara népét. Fe
les pénzt hániatot le az követ. Scudokat, /26/ Tallérokat tizes aranyakat-is. 
Czak az üvegeket kikbül ittak három ezer forint érőknek mondattak...

Részlet Esterházy Pál útinaplójából 1211

... A  következő napon tehát meghívást kaptunk a spanyol király követé
nek lakomájára, ahol minden imperiumi status összegyűlt. Megjelent három 
elektor is, a mainzi, a trieri és a heidelbergi, birodalmi hercegek, úgy m int 
Auspergh, Pycolomineus, akit Amalfi hercegének is m ondanak és Dit- 
richstein herceg. Még sokan mások is érkeztek, grófok, mágnások: Johannes 
Christophorus Pucheim generális, Cruscilla grófja, gróf M ontecuccoli, gróf 
Herbenstein, gróf Strozzi, gróf Balnstein. /28/ Eljöttek a birodalmi városok, 
Nürnberg, Brandenburg, Salzburg követei, továbbá az egyházi status képvi
selői, érsekek, püspökök és még sokak, megszámlálhatatlanul.

Tehát asztalhoz ültünk, ahol az utolsó helyre maga a hispániai követ ke
rült. Leírhatatlan a sokféle feltálalt étel, amelyet ettünk, gyönyörűséges ze
ne szólt, és senki nem ihato tt m ást csak spanyol bort. Bőségesen falatoz
tunk a feltálalt csemegékből és gyümölcsökből. Olyan ezüst tálakból étkez
tünk, melyeknek a közepén különféle szobrok voltak, szintén ezüstből. Rö
viden ezt lehet elmondani a "Panchéta Hispanica"-ról. /29/ Végül a lakoma
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befejeztével, este a palotából kivonulva megcsodáltuk a borral folyó fo rrá
sokat, láttuk, hogy pénzt szórnak szét a spanyol király tiszteletére, köztük 
egész Fülöp-aranyakat is.

M időn az égbolt m ár felhőkkel takaródzott, és az éj közelgett, piram is 
formában tűzgömbök emelkedtek fel, m ajd a tűzijátékból a spanyol király 
neve rajzolódott ki. M ajd a magasba lő tt gránátok változatos dübörgése hal
latszott. M ajd körpályáján tüzes kerék robogott körbe-körbe. M ajd sasok 
köröztek, m ajd hatalm as sárkányok röppentek a magasba. M ajd a tűzkígyók 
cikáztak a földön szerteszét. M ajd egymást marcangoló tűz-állatok harcol
tak, csatáztak. A levegőben pedig trombiták harsogása, dobok dübörgése, 
ércsípok hatalm as zúgása árad t szét. M ajd a felhők összetorlódtak, az egek 
megmozdultak, villámként lecsapódó fény vakította el szemünket. M ajd a 
roppant vihar, az ég és föld rázkódása iszonyatos riadalm at okozott a né
zők körében, úgy vélhetted, m intha az egész földkerekség tűzbe borult vol
na. S ekkor hirtelen minden összeomlott. Minden fény kihunyt. Csönd tá 
madt. E ttől az aggódó lelkek előbbi nyugalma is visszatért. Mindezek befe
jeztével hazamenve nyugovóra tértünk. Azután a harm adik napon, még nem 
feledve a tegnapot — szinte egy másik világból jö ttünk e világra vissza — 
a jezsuita atyáknál (ahol gimnázium is van) misét hallgattunk. M iután rö 
vid ájtatosságunkat elvégeztük, meghívtak bennünket a tríeri választófeje
delem lakomájára. Úgy látszott, itt sem lesz kisebb vendégség, m int am i
lyen az előző volt. Ide azonban egyedül mentem, nem lévén a tegnap m iatt 
más egészséges közülünk, csak én. O tt egy, a legtisztább aranyból készült 
serlegből ittunk, amely kilenc császár, utolsóként V. Károly tulajdona volt. 
Ez körülbelül, ahogy nálunk mondják, egy icce bort tartalm azott. Ebből 
mindannyiunknak sorban innunk kellett a birodalom összes főnemesének 
egészségére. Amikor rám került a sor, meg akartam m utatni milyen a dicső 
magyar nemzet: Egy hajtásra  kiitt&m, ami m aradt és az üres kelyhet az asz
tal közepére csaptam. Jól csúszó, ízletes egy bor volt!

Míg az urak ámuldoztak és hangosan tárgyalták az esetet, felkaptam cso
dás vadságú lovamra. Hazatérve, az otthon m aradottaknak elmeséltem a ve
lem történteket...
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JEGYZETEK

1. La eleccion de Ferdinando IV. Rey de Romanos — Correspodencia dél
III. M arqués de Castel-Rodrigo dón Francisco de Moura, durante el tiem- 
po de su em bajada en Alemania (1647— 1656) M adrid, 1929. 380—381.1.
2. A levél eredetileg a hónap és nap megjelölése nélkül lett keltezve, de a 
többi tudósítás (III. és IV. Ferdinand levelei a spanyol uralkodópárhoz) mind 
1653. május 30-án kelt.
3. La eleccion ... 503., 504.1. Eddig csak a röplap latin és spanyol nyelvű 
változatával találkoztunk, de valószínűleg több nyelven is kiadták. Szerzője 
ismeretlen.
4. A szerző a harmincéves háborúra és a vesztfáliai békére utal.
5. OL. Batthyány család levéltára P 1314. No. 32287.
6. Augsburgban, május 31-én
7. München latin  neve.
8. IV. Ferdinand megválasztásakor az elektorok nagy árat kértek kedvező 
szavazatukért. A brandenburgi választófejedelem a vesztfáliai békében Svéd
országnak ítélt Elő-Pomerania visszaadását kérte. A  császár megkísérelt 
megegyezni a svédekkel, de Krisztina királynő minden javaslatot elutasított. 
A levélváltást kiadták: Sac. Caesaré raaiestatis literae ad seren issimam Re- 
giam Sveciae, super restitu tione Pomeraniae ulterioris, u t et sac. regiae ma- 
iestatis Sveciae responsum, ad dictas Imperiales literas. Anno MDCLEIL — 
OSZK ltsz. 807.590.
9. Elhalasztás, haladék.
10. Szövegromlás m iatt kiolvashatatlan. Feltehetőleg: moguntieri (-mogun- 
tiensis), azaz a mainzi elektor: János Fülöp.
11. A brandenburgi területi követeléseket végül sikerült pénzben megválta
ni. A  követ, Johann Friedrich von Blumenthal ennek az "adósságnak" a ki
fizetését sürgette.
Az electiot superálták... — megtörtént a választás.
12. Kurtze Beschreibung Dessen W as sich bey dér Röm. Königl. Krönung 
Ferdinandi IV. Römischen auch zu Hungarn und Böhmen Königs. u bégé
ben so geschehen in des heti. Röm. Reichs-Stadt Regensburg den 8/18. Jun 
des 1653. hajrs. — 24 számozatlan lap.
Fordításom at Kausz Nóra ellenőrizte és javította, segítségét ez úton is kö
szönöm.
13. Esterházy Pál, Intinerarium  in Germaniam 1653/OL P 125. Pál nádor 
iratai, fasc. 56..fol.35—37. Fordításom at Lóránt István ellenőrizte és javí
to tta , segítségét ez úton is köszönöm.
14. Johann Philipp von Schönborn, mainzi érsek és elektor (1605— 1673).
15. Kari Ludwig pfalzi választófejedelem (1617— 1657). A brandenburgi vá
lasztó jogai megsértése m iatt személyesen nem jelent meg, követe Johann 
Friedrich von Blumenthal képviselte.
16. Kari Gáspár von Leyen, trieri érsek és választófejedelem (?— 1676).
17. Wolf Phüipp von Pappenheim gróf, birodalmi főmarsall.
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18. Intinerarium , föl. 38—40.
19. Hadgserios — akárcsak a korábban szereplő "Parios" kifejezést, ezt a 
megnevezést sem sikerült eddig azonosítani.

20. A brandenburgi választófejedelem és követei által benyújtott tilta 
kozó levelet "Protestatio & Reservatio" címen a kölni választófejedelem til
takozásával együtt kinyom tatták és a "Kurtze Beschreibung' -hoz csatolták. 
L. a 12. sz. jegyzetet.
21. Az aranybulla 28. cikkelye rendelkezett az "Örökös" tisztségek (főpohár
nok, étekfogó, főlovász, főkamarás, főmarsall, stb. betöltéséről. A választó
kon kívül "örökös" volt még pl. a Pappenheim, a Falkenstein család, stb. A 
brandenburgi választófejedelem azt kifogásolta, hogy a koronázási jelvények 
őrzését, előhozatalát ez alkalommal meg kellett osztania a többi "örökös
sel" is, sőt a császár bécsi udvarának főméltóságviselőivel: Losensteinnel/?/, 
Starhemberggel és D ietrichstein herceggel.
22. Az 1356. évi aranybulla 20. cikkelye szerint ez valóban a brandenburgi 
elektor joga volt.
23. Az asztalok elhelyezése valóban nem felelt meg a választók hierarchi
kus rendjének. A  terem közepén egy három lépcsős emelvényen állt a csá
szár és az új király asztala, mögöttük a trieri érseké. Jobbra egy alacso
nyabb emelvényen a mainzi, a cseh, a bajor és a brandenburgi elektor asz
tala állt. Közölük csak a mainzi érsek foglalta el helyét, m ert a cseh k irá
lyi címet viselő ü l. és IV. Ferdinánd a főasztalnál ült, a másik két válasz
tó pedig nem jelent meg. A bal oldali emelvényen állították fel a kölni, a 
szász és a pfalzi elektor asztalát. A kölni elektor hatáskörének megsértése 
m iatt távol m aradt a vacsoráról, a szász elektor hajlott korára hivatkozva 
követeivel képviseltette magát.
24. Szó szerint: értesítő  okirat. A követek ügyük kivizsgálásáról és e lin té
zéséről kértek hivatalos értesítést.
25. OL Batthyány család levéltára. P. 1314 No. 32288.
26. Helyesen: escudo, aranytallér
27. Intinerarium , föl. 41—44.
28. Auerspergh, császári főudvarmester, — Octavio Piccolomini, Amalfi her
cege (1599— 1656), — Dietrichstein herceg, császári udvari marsall, — jo- 
hannes Christophorus Pucheim, a Hadi Tanács alelnöke, — Raymond M on- 
tecuccoli, császári tábornok —, Johann Maximilian von Herberslein gróf 
(1601— 1680), — Strozzi, császári ezredes, — Balnstein /?/ nem sikerült 
azonosítani.
29. A spanyol követ áltat adott ünnepi lakoma.
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