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Pázmány Péter ismeretlen végrendelete 1637-ből 
 
Pázmány Péternek több végrendeletét ismerjük. Az első 1628. április 3-án kelt 
Pozsonyban, ebben az 1627-ben elhunyt testvérének, Györgynek öt–hat éves 
fiára, Miklósra hagyta morvaországi lietencziczi birtokát.1 A következő ilyen jelle-
gű irat, nem teljes végrendelet az 1636. október 28-án íródott „donatione causa 
mortis”, amellyel a bécsi Pázmány-kollégiumot illető pénzhagyatékának sorsáról 
rendelkezett.2 Nem sokkal később, 1636. november 11-én Nagyszombatban ké-
szített mindenre kiterjedő testamentumot vagyonáról és ingóságairól, amelyet 
Esterházy Pál nádor és Telegdi János kalocsai érsek látott el kézjegyével. Ebben 
jelezte, hogy morvaországi birtokairól és a Pazmaneumra hagyott, vasládában őr-
zött pénzéről másutt rendelkezett.3 Ugyanerre a napra datál a Pázmány-leveleket 
és -dokumentumokat kiadó Hanuy Ferenc egy másik végrendelet-jellegű iratot is, 
amelyben a kardinális a másik morvaországi birtok, az uszetini uradalom sorsáról 
intézkedett, ugyancsak Pázmány Miklós javára. Ennek szövege azonban sem kö-
tetei megjelenésekor, sem ma nem ismeretes. Feltehetőleg azonban nem sokban 
különbözhetett az alább közlendő szövegtől, amely most már közösen rendelke-
zik Pázmány morvaországi vagyonáról, Lietenczicz és Uszetin uradalmak öröklé-
séről.4 E birtokokat Pázmány éppen azért vásárolta, hogy általuk néhai testvére 
árván maradt fiának neveltetését és jövőjét Magyarországon kívül biztosítsa. (Is-
meretes, a Pázmány név nem csengett jól a hazai protestánsok között.) 

Unokaöccse taníttatása – Grác, Nagyszombat, Bécs, Olmütz – mellett gondja 
volt arra is, hogy az ifjúnak II. Ferdinándtól (1619–1637) grófi rangot és morva 
indigenátust is szerezzen. Noha Miklós 1639-ben azt írta, hogy jezsuita lett, be-
szédes iskolázottsága ellenére sem vált azzá, római tartózkodása alatt nem szentel-
tette fel magát. Jobban vonzotta volna a világi élet? Hosszabban időzött Párizs-
ban, és ott szerzett élményeiről ekként számolt be Kolozsvári Istvánhoz írott 
levelében: „noha az üdőkre nézvén úgy tetszik, hogy én mennyekben vagyok és 
ke[n]dtek purgatóriumban, mert Párizs és az egész Gallia merő Paradicsom és 
csak vigasság vagyon benne, nem is hiszi az, ki nem látja. Több dolgok vannak 
Franciában, hogysem egész Európában!”5  

Az ilyen tapasztalatokat szerzett ifjú inkább próbált katonai, mint papi pályán 
elismerést szerezni magának: hazatérte után előbb 1648 júliusától Pápán, majd 
később Veszprémben töltött be főkapitányi tisztet. 

Bár a korábbi szakirodalom úgy tartja számon, hogy az agg kardinális által oly 
gondosan iskoláztatott és pártfogolt unokaöcs nem váltotta be a hozzá fűzött 

                                                           
1 HANUY, 1910–1911. I. 687–691. 
2 HANUY, 1910–1911. II. 722–723. 
3 HANUY, 1910–1911. II. 728–731. (Ennek egy másolata ugyanott is megtalálható, ahol az itt közölt 

szövegé.) 
4 Jan Peter Cerroni kéziratgyűjteményének legértékesebb hungarikái közé tartozik Pázmány két 

végrendelete. Ld. PRAŽÁK–DEÁK, 2003. 48.  
5 JENEI, 1963. 165. (Saját átírásban.) 



reményeket, „nem tűnt ki semmiféle téren”,6 alakja mégsem veszett teljesen a 
feledés homályába. Egy műve Kölnben látott nyomdafestéket 1639-ben Praxis et 
usus schedae menstruae címmel. Másik prózai munkájának kiadására 2000 forintot 
hagyott végrendeletileg. Az Arbor scientiae boni et mali című kézirat sorsa azonban 
máig ismeretlen.7  

Versírói tevékenységének ez idáig egyetlen tanúbizonysága az Ó, te Zrínyi Mik-
lós, országunknak fia kezdősorú, hét négysoros strófából álló költeménye, amely 
Zrínyi Adriai tengernek syrenaia című kötete 1651-es bécsi kiadásának példányába 
írva maradt fenn.8 E ránk hagyományozódott, keltezetlen néhány sor azért is fon-
tos, mert Klaniczay Tibor szerint Zrínyi Mátyás-elmélkedésének ismeretét tükrö-
zi.9 Zrínyi Miklós katonai és írói erényeinek elismerése mellett azonban emléket 
állít nagybátyjának, Pázmány Péternek is, mondván, mindkettőjük példaképe volt, 
és a saját korában mindenkit felülmúlt erkölcsben, bölcsességben: 

 
„Fejér az veressel ugyanis megszépül, 
 Tebenned mindkettő van az természettűl, 
 Vitézség adatott az te atyáidtul, 
 Erkölcs oltattatott nevelő apádtul. 
 
 Keresd talán kitől? Az nagy cardináltól, 
 Az én nagybátyámtól, az Pázmán Pétertől, 
 Ki kettőnknek vala mindenkor mesterűl 
 És idejében lén mindeniken feljűl.” 

 
Pázmány Miklóst levelei alapján az jó hírért s névért is küzdő literátor-vitéznek mu-
tatja be Jenei Ferenc.10 Jóllehet az erősen vágyott katonai hírnévről, vitézségéről 
egyelőre kevés adattal rendelkezünk, literátori érdeklődését a fentebb említetteken 
kívül jól körülhatárolja az a 385 címet tartalmazó könyvjegyzék, amelyet Ötvös 
Péter közölt Pázmány Miklós hagyatéki inventáriumából. A könyvjegyzék 1667 
nyarán készült, a morvaországi Lösch (ma: Líšeň) kastélyában, Pázmány Miklós 
1667. március 17-én bekövetkezett halála után.11  

Az unokaöccsére hagyott, Kremsier közelében fekvő 6000 holdas lietencziczi 
uradalmat a Kaunitz családtól vásárolta meg Pázmány Péter, Franz Dietrichstein 
olmützi bíboros-püspök baráti közvetítésével – röviddel fivére halála után – 
38 000 forintért.12 A hrádisi kerületben levő, 2981 holdnyi jobbágybirtokot és 
31 122 holdnyi területet számláló uszetini uradalom pedig Sempach (vagy Zam-
bach) gróftól 56 000 tallérért jutott Pázmány kezébe.13 (Ez utóbbi, a jobbágyláza-
dások miatt kezdetben nem sok örömet hozott új gazdájának…) E birtokokat 
                                                           
6 Fraknóit idézi ÖTVÖS, 1994. 344. 
7 ÖTVÖS, 1994. 364. 
8 RMKT XVII/10. 567. 
9 KLANICZAY, 1964. 595. Idézi RMKT XVII/10. 770.  

10 ÖTVÖS, 1994. 344. 
11 ÖTVÖS, 1994. 345. 
12 Hagyatéki leltára szerint e vásárlás iratai még megvoltak, a másik birtok vételének azonban nem. 

ÖTVÖS, 1994. 346. 
13 FRANKL, 1868–1872. III. 266. 
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később Miklós, a végrendelettel ellenkező szellemben elidegenítette, majd Szelep-
csényi György esztergomi érsek (1666–1688) közbenjárásával igyekezett vissza-
szerezni.14

A végrendeletben említett Naményi Jánost az 1636. november 12-i testamen-
tumában „tanquam consangvinem in tertio gradu”-nak nevezi Pázmány, Solymosi 
Péter pedig közeli bizalmasa lehetett. 1633. november 1-jén őt bízta meg, hogy a 
Pázmány- és Toldy-jószágok felelősség nélküli gondviselője legyen Pázmány Mik-
lós kiskorúságának idejére, 1634 áprilisában pedig házasságához küldte jókívánsá-
gait.15 Az ugyancsak említett Ürményi János, uszetini jószágigazgató, „prefectus 
bonorum meorum Moravicorum” pedig Pázmány Miklós féltestvére volt.16

Pázmány Péter itt közölt testamentuma egy hónappal halála előtt készült. Ez 
idő tájt, noha súlyos betegségek gyötörték, „viszonylag jól érezte magát”. A far-
sangi napokban – február 2-án, 4-én, 12-én és 13-án – „számos előkelő vendéget 
fogadott volt asztalánál, s 23-án a ferencesek zárdájában ebédet rendezett.”17 
Március folyamán gyengélkedett, 1637. március 19-én pedig a jezsuita atyákkal 
elkölteni szánt ebéd közben rosszul lett, és este 10–11 között „visszaadta lelkét 
teremtőjének.”18

Pázmány Péter az 1637. február 17-én kelt testamentumban, Morvaországban 
található vagyonáról végrendelkezik. A magyarországi javakról már korábban 
intézkedett, ugyanakkor hagyott végzést temetésének körülményeiről is. A két 
morvaországi birtokot; Uszetint és Lietencziczet, illetve azok minden tartozékát 
testvére, Pázmány György fiára, Pázmány Miklósra hagyja, három feltétellel. Közli 
továbbá, hogy II. Ferdinánd császár is jóváhagyását adta ahhoz, hogy Pázmány 
Miklós az említett morvaországi birtokokat megszerezhesse.  

Az első feltétel, hogy Pázmány Miklós, valamint örökösei a római katolikus 
egyház hitét sértetlenül megőrizzék. Ha a vagyonra jogosult örökösök közül bárki 
eltérne a katolikus hittől, akkor attól a birtokok tulajdonjogát meg kell vonni. 
Abban az esetben, ha az illető testvérei másmilyen hitre térnének, akkor a birto-
kok átszállhatnak a legidősebbre. Ha pedig nincs testvére, akkor a Magyar Papne-
veldére (Alumnatus Clericolum Ungarorum) hagyja mindazt, amiről alább rendelkezik. 

A második feltétel, hogy az örökösöknek tilos a birtokokat elajándékozni, el-
adni, illetve elzálogosítani, vagy bármi egyéb módon adóval terhelni. Aki így cse-
lekedne, elveszíti birtokjogát, és azok az idősebb rokonra vagy férfi örökös híján 
az Alumnatusra szállnak át.  

A harmadik feltétel szerint amennyiben Pázmány Miklósnak több fia is szület-
ne, akkor a két birtokot az idősebb gyermek örökölheti. Ha ő örökös nélkül halna 
meg, akkor az egyenes ági vonalon (ha ilyen nincs, akkor az oldalágon) az idősebb 
testvér kövesse őt. Az idősebb örökösnek azonban gondoskodnia kell a kisebb 
testvérek helyes neveltetéséről, és majd ha felnőttek, évenkénti járandóságukról, 
amivel a testvéreknek meg kell elégedniük. Ha Pázmány Miklós leányokat is 
hagyna maga után, az ő istenfélő neveltetésükről is a legidősebb bátynak kell gon-

                                                           
14 FRANKL, 1868–1872. III. 274–277. 
15 HANUY, 1910–1911. II. 453., 481.  
16 HANUY, 1910–1911. II. 556., illetve FRANKL, 1868–1872. III. 274. 
17 FRANKL, 1868–1872. III. 295. 
18 FRAKNÓI, [1886.] 314–315. 
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doskodnia, valamint arról is, hogy csak katolikus férfihoz mehessenek feleségül, 
továbbá az esküvőről és a hozományról. A leányoknak és az ő örököseiknek a 
birtokokhoz semmi joga nem lehet. Az uszetini és litencziczi birtok mindig is csak 
a férfi utódokra szállhat. 

Ha Pázmány Miklós vagy az ő férfi örökösei fiúgyermekek nélkül maradnának, 
akkor Uszetin birtoka Solymosi Péteré, Lietenczicz pedig Naményi Jánosé, illetve 
az ő férfi leszármazottaiké legyen, a fenti három feltétellel, mivelhogy ők ketten 
Pázmány Farkas két leányától születtek, aki Pázmány Péter apjának, Pázmány 
Miklósnak volt a testvére. Abban az esetben, ha mind Pázmány Miklós, mind 
pedig Solymosi Péter és Naményi János fiú örökös nélkül maradna, akkor a birto-
kokkal a továbbiakban az esztergomi érsek rendelkezzen, aki azt bocsássa a Ma-
gyar Papnevelde rendelkezésére, amelyet a bécsi mintájára, az olmützi jezsuita 
rend alatt hozzanak létre. Ha ez nem lehetséges, akkor adják el a birtokokat, a 
pénzből állítsák fel a Papneveldét, s az ott végzettek szolgáljanak az esztergomi 
egyházmegyében. Amennyiben mindeközben Pázmány Miklósnak, Solymosi Pé-
ternek vagy Naményi Jánosnak még meg nem házasított leánya lenne, akkor róluk 
a vagyonkezelőnek, ugyanúgy, mint a fenti esetben a bátynak, kell gondoskodnia. 

Annak érdekében, hogy Solymosi Péter és Naményi János örökösödési joga 
fennmaradjon, úgy rendelkezik Pázmány, hogy rögtön halála után mindketten, 
illetve férfi örököseik kapjanak évenként kétszáz-kétszáz császári tallért, Vízke-
reszt napjáig. Ha a négyszáz tallért Pázmány Miklós a megadott napig a nagy-
szombati káptalannál le nem teszi, hogy azt onnan fel tudják venni, akkor kétszer 
annyit kell kifizetnie. Amint Solymosi és Naményi férfi örökös nélkül maradna, a 
kifizetés azonnal megszűnik. 

Pázmány Miklós nem foglalhatja el a birtokokat, mielőtt huszonkettedik élet-
évét be nem töltötte, azaz 1644 előtt. Addig gondviselők kezelik a vagyont és 
gondoskodnak Pázmány Miklós taníttatásáról, eltartásáról. A fennmaradó pénz-
összeget, amely a birtokok jövedelméből származik, vásárlásra fordíthatják. A 
fennmaradó haszonból Pázmány Miklós gondoskodhat lányairól vagy akiről akar. 
Alázatosan kéri továbbá III. Ferdinánd királyt (1637–1657), hogy óvja Pázmány 
Miklóst és a többi megjelölt örököst, valamint Maximilian von Dietrichstein her-
ceget és a kijelölt kurátorokat, illetve az esztergomi káptalant, hogy gondoskodja-
nak a végrendelet végrehajtásáról. Megbízza továbbá Ürmösi Jánost mint a morva 
javak felügyelőjét, hogy ügyeljen a végrendelet betartására, kezelje a birtokokat és 
számot tudjon adni mindenről, valamint gondoskodjon Pázmány Miklósról. 
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Testamentum cardinalis Pazmany de bonis Uszetin et Lietenczicz, 
A[nno] 1637. 

Nagyszombat, Érseki Palota, 1637. február 17. 
(Brno, Morva Országos Levéltár, Cerroni-gyűjtemény, jelzete G 12, Cerr. II. sz. 69. 

fol. 159–162.19) 
 

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. 
 

Ego, Petrus Pazmany, Miseratione Divina Sanctae Romanae Ecclesiae presbyter, 
cardinalis, archiepiscopus Strigoniensis [etc., etc.]. 

Labilis ac fluxa mortalitas aetate praesertim senili accedente monet, ut de 
rebus a Divina Bonitate mihi datis testamentariam faciam dispositionem. Cum 
igitur de rebus in Ungaria habitis ultimae voluntatis tabulas jam confecerim, de 
dominiis in inclyto Marchionatu Moraviae per me emptis tale testamentum 
condo. 

Principio animam meam in manus Creatoris mei commendans per sanguinem 
Jesse Christi per intercessionem Deiparae Virginis ac Sanctorum Omnium 
Misericordissimum Deum oro, ut peccata quae pro humana fragilitate contraxi, 
propitius condonet, et animam meam in hora mortis clementer recipiat, ac suae 
beatitudinis participem faciat. De corporis sepultura aliisque piis operibus 
disposui in testamento de rebus Hungaricis confecto. 

Deinde animo recolens, quod primus familiae meae in Ungaria progenitor e 
Germania profectus est, ut S[ancto] Stephano regi operam praestaret in tuenda 
catholica fide, Nicolaum Pazmany, filium fratris mei Georgii Pazmany, velut 
postliminia rursus ad Augustissimae Domus Austriacae haereditariam inclyti 
Marchionatus Moraviae Provinciam reducere constitui. Et in hunc finem ab 
Imperatoris Ferdinandi 2di clementia obtinui, ut dictus Nicolaus Pazmanus et 
indigenatum et baronatum in inclyto Marchionatu Moraviae consequeretur. 
Quapropter dominia Uszetin et Lietenczicz, cum omnibus pertinentiis, limitibus, 
de rebus omnibus mobilibus et immobilibus, prout a me possidentur, dicto 
Nicolao Pazmany lego hisce tribus sub conditionibus, limitationibus et cautelis. 

Prima, ut tam ipse, quam haeredes ipsius S[acratissim]ae Romanae Ecclesiae 
fidem inviolate profiteantur. Et si quis (quod Deus nolit) ex iis, qui vigore hujus 
mei testamenti jus successionis qualitercunque habituri essent, in dictis duobus 
dominiis a fide catholica alienus fuerit, is et haeredes ipsius penitus incapaces 
reddantur ad ullam portionem bonorum adeundam. Sed si fratres alios habuerit, 
ad eorum natu majorem ipso facto sine juris strepitu dominia transeant. Si vero 
fratres nullos haberet, in eum usum Alumnatus dominia convertantur, quem, in 
casu defectus virilis sexus, mox specificabo. 

Secunda, ut Nicolaus Pazmany et haeredes illius, vel alii, quibus vigore hujus 
testamenti jus successionis competet, nec donare, nec vendere, nec impignorare 
aut hypotecare, vel ullo alio modo alienare, nec censibus aut fide jussionibus 
onerare dicta duo dominia, aut eorum partem aliquam possint, sed pura, ac nullis 
oneribus gravata teneantur ad posteros transmittere. Et qui secus fecerit, jus 
                                                           
19 Másolatát Richard Pražák szívességéből használhattam, amelyért hálás köszönetet mondok. 

Ugyancsak köszönet illeti közreműködéséért Békés Enikőt és Hargittay Emilt. 
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omne et possessionem dictorum bonorum ipso facto amittat, et dicta domi[nia] 
eo devolvantur, quo juxta hanc meam dispositionem testamentariam devolven[da] 
forent, tali prodigo dispensatore non existente, hoc est, vel ad majorem natu 
in[ter]cessione bonorum propinquiorem, vel masculis deficientibus ad erectionem 
Alum[na]tus inferius specificandi. 

Tertia, ut si Nicolaus Pazmany plures filios habuerit, dominia Usztin et 
[Lie]tenczicz integre ac sine divisione ad solum natu majorem devolvantur. 
Defun[cto] sine haerede majorenni, frater, qui in linea directa (aut tali non 
existente in li[nea] transversa) aetate major erit, succedat. Frater tamen natu 
major, qui di[cta] dominia possidebit, teneatur minores fratres laudabiliter in 
timore Dei studiis insti[tu]endos curare, honesteque (pro ratione facultatur) illis 
providere de necessariis decorum status spectantibus. Et ubi fratres minorennes 
excreverint, tene[bitur] frater natu major possessor bonorum annuatim illis pro 
sustentatione pecuniam d[ictam] juxta conditionem bonorum et limitationem 
dominorum, qui Marchionatum Mora[viae] tunc dirigent, vel amicorum et 
consanguineorum. Eoque contenti esse debebunt [mi]norennes absque ulla 
ulteriori molestatione vel querela. Si quas Nicola[us] Pazmany post se relinqueret 
filias, earum curam gerere maximus natu frate[r] possessor bonorum tenebitur 
providendo de rebus necessariis et curare, ut puell[ae] in pietate ac timore Dei 
educentur. Ubi ad annos nubiles pervenerint, amicor[um] consilio adhibito non 
nisi catholico viro locentur. Solennitatem nuptiarum poss[essor] bonorum 
peraget, dotem ipsis pro ratione temporum et proventuum attribuat ex 
a[mi]corum aequitatis amantium consilio. His contentae puellae nullum jus ad 
bo[na] Uszetin et Lietenczicz habeant ipsae vel haeredes ipsarum. Si quae 
puellarum pen[es] fratrem seniorem justas ob causas manere non posset, sed 
aliorsimI migra[re] vellet, tenebitur frater natu major pro vestitu et sustentatione 
juxta limitation[em] amicorum certam pecuniam annue dare. Et nihilominus si 
talis filia maritan[da] erit, frater bonorum possessor non secus ac alias sorores 
ipsam quoque emaritabit, bona tamen, quae vel ipse Nicolaus Pazmany vel ipsius 
successores ultra praed[icta] duo dominia acquisierint, suo arbitrio, quibus volent, 
dare et legare poteru[nt], dummodo dominia Uszetin et Litenczicz sine ullis 
debitis et obligationibus ad p[oste]ros [?] virilis sexus transmittantur. 

Quod si Nicolaus Pazmany vel ejus haeredes masculi sine filiis decedere[nt], 
dominium Uszetin volumus in GenerosumII Petrum Solymosi, domin[ium] 
Lietenczicz in Generosum Joannem Nameny, eorumque haeredes natu 
ma[sculos] [?] tribus jam specificatis sub conditionibus devolvi, siquidem hi duo 
procreati sunt duabus filiabus Wolffgangi Pazmany, qui genitoris mei Nicolai 
Pazma[ny] frater fuit. Et sua quoque Majestas Caesarea eos indigenatu Moraviae 
honor[---] dignata est, si post defectum masculini sexus Nicolai Pazmany, Pet[ri] 
quoque Solymosi aut Joannis Nameny, vel utriusque linea masculina def[iciente] 
archiepiscopus Strigoniensis una cum Capitulo, vel sede archiepiscopali vac[ante] 
solum Capitulum tanquam curatores ad se recipiat bona deficientis in v[irili] sexu. 
Et siquidem fieri poterit legitime bona ipsa attribuant Alumna[tui] Clericorum 
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II Kihúzva: Dominem 
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Ungarorum, quem ad instar Viennensis Alumnatus nostri sub [Ordine] [?] R. P. P. 
Societatis Jesu Olomucii erigant. Si haec applicatio dominiorum fi[eri] non posset, 
in eo casu vel in emphyteusin sub perpetua pensione pecuniaria cum sufficienti 
securitate alicui dentur, vel omnino vendantur dominia Uszetin et Lietenczicz, et 
ex censu vel pretio securus proventus annuus constituatur, ut pro quantitate 
proventuum in civitate Olomucensi Moraviae Alumnatus Clericorum Ungarorum 
erigatur, qui studiis absolutis juxta ordinationem archiepiscopi vel sede vacante 
Capituli Strigoniensis in Diaecesi Strigoniensi Ecclesiae deserviant. Quod si post 
defectum masculini sexus dictorum Nicolai Pazmany, Petri Solymosi et Joannis 
Nameny filiae nondum emaritatae manerent, ab iis, qui vel jure successionis pro 
se, vel ut curatores ad rationem Alumnatus dicta dominia occuparint, victus, 
habitatio, emaritatio, praedictis filiabus non secus praestanda erunt, quam si frater 
aliquis possessor bonorum superesset, de quo jam antea ordinationem feci. 

Ut jus successionis Petri Solymosi et Joannis Nameny in praedictis duobus 
dominiis continuetur, volo, ut statim a morte mea annis singulis ad festum 
Epiphania Domini ducenti Talleri imperiales pendantur Petro Solymosi et 
haeredibus masculis ipsius, ducenti Joanni Namenii et haeredibus ejus masculis. 
Ita quod dicti quadringenti Talleri deponantur in Capitulo Strigoniensi Tyrnaviae 
ut illinc, cum voluerint, dicti Petrus Solymosi et Joannes Nameny datis quietantiis 
ad se recipere dictam pecuniam possint. Quod si ad terminum praefixum pecunia 
illa non deponeretur, teneatur Nicolaus Pazmany et haeredes ipsius toties, quoties 
duplum pendere. Memorati autem Petrus Solymosi et Joannes Nameny vel 
haeredes eorum masculini sexus, sine litis processu, praemonitis solum 
officialibus inclyti Marchionatus Moraviae, tantum de bonis Uszetin et Litenczicz 
occupare possint, quantum satis videbitur ad exolutionem dupli. Deficiente 
masculo sexu alicujus ex his duobus haec quoque pensio statim cessare debet. 

Post obitum meum antequam Nicolaus Pazmany annum aetatis 22 attigerit, 
hoc est, ante annum Domini 1644 dominia Uszetin et Lietenczicz non possideat, 
sed sub cura tutorum maneat, obnixe rogo dominos tutores, ut interea studiis 
honestis pietatis ac virtutis exercitiis Nicolaum Pazmany occupent, ex 
proventibus dominiorum expensas honestas eidem ordinando. Quod autem 
praeter honestam sustentationem ex reditibus supererit, id in aliquam bonorum 
stabilium emptionem convertatur. Et de his bonis ex proventibus Uszetin et 
Litenczicz emptis poterit libere Nicolaus Pazmany filiabus, vel quibus placuerit, 
providere. Serenissimum Romanorum ac Hungariae Bohemiaeque Regem, 
Ferdinandum Tertium, Dominum meum clementissimum tanquam supremum 
testamentarium humiliter rogo, dignetur clementissima sua protectione et favore 
Nicolaum Pazmany et alios haeredes per me constitutos confovere. Et si quid ex 
linguae ac jurium inclyti Marchionatus Moraviae ignoratione in hoc meo 
testamento legaliter factum non esset, de potestatis regiae plenitudine supplere. 
Excellentissimum quoque Principem Dominum Maximilianum Dietrichstein et 
Reverendissimos ac admodum Reverendos Dominos, quos bonorum Ungarico-
rum testamentarios curatores nominavi, denique Venerabile Capitulum Strigoni-
ense majorem in modum rogo, ut testamentariae dispositionis meae exe[cu]tio-
nem omnimodam procurare non intermittant, tanquam veri ac legiti[mi], post 
Regiam Majestatem, testamentarii. Joannes autem Urm[osi] modernus praefectus 
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bonorum Moravicorum juxta corporale jusjurandum quod mihi praestitit, non 
solum testamenti executionem fideliter procuret, [sed] [?] et bona Uszetin et 
Litenczicz ita administret, ut de omnibus percept[is] rationes liquidas dare possit 
et utilitatem notabilem procuret Nico[laum] Pazmany. Datum Tyrnaviae in Aula 
Archiepiscopali, die 17. Fe[bru]arii, A[nn]o 1637. 

 
Copiam hanc cum eadem in Sac[ratissim]ae Caesar[e]ae Reg[i]aeque Maj[estat]is 
Cancellaria[e] Aulico Bohemicae Registratura reservata copia dispositionis super 
[bona] [?] Moravica diligenter collatam et in omnibus consonam testantur. 
Man[us] meae subscriptio et sigilli soliti appressio. Actum Viennae 14. Julii 16[37]. 

Christophorus Bagshueber de Hu[---] 
Registrator ibidem 
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