
Viskolc~ Noémi 

„az Szegény Urnák és 
az Nagyságos famíliának örök emlekezetire" 

Esterházy Miklós nádor castrum doXoűsának történetéhez 

A XVII. századi magyar főnemesi családok temetési szertartásai közül az Ester-
házyakéról tudunk a legtöbbet, mert az 1652. évi vezekényi csatában életét vesz
tett négy Esterházy fiú - közöttük László, az ifjú családfő - temetése a barokk 
reprezentáció és családkultusz egyik leglátványosabb eseménye volt, és a bőséges 
elemzéshez mind írott, mind képi források rendelkezésre álltak.' A fennmaradt 
castrum ^o/om-ábrázolások közül ezt a Nádasdy Eerenc kiadásában megjelentet 
tartja a legkorábbinak a magyar szakirodalom (összesen három ismert a 
XVII. századból: az Esterházvaké 1652-ből, Bossányi Eszteré 1661-ból és Czobor 
Ádámé 1692-ből).2 Újonnan előkerült források azonban egy korábbi castrum 
dolorisn és a kiadásával kapcsolatos viszontagságokra irányítják a figyelmet, és 
- nem mellékcsen - értékes adatokat kínálnak a selyemre készült nyomtatások 
szempontjából, illetve a kiadvány költségeinek elemzésére. 

A nagyszabású temetési szertartások sora az Esterházy családban már Nyáry 
Krisztina 1641-ben hirtelen bekövetkezett halálával elkezdődött,3 és Esterházy 
Miklós nádor (1582—1645) temetésével folytatódott. Az ország első embere 1645. 
szeptember 11-én hunyt el Nagyhöflányban, családja körében. Végrendeletében 
az általa emeltetett nagyszombati jezsuita templomot jelölte ki végső nyughelyéül,4 

ahol már több Esterházy családtag is nyugodott.5 A nádor ugyanott szerény szer
tartást kívánt magának, de rokonainak figyelembe kellett venni politikai pozícióját, 
a magyar elitben elfoglalt helyét. Ünnepélyes temetését hosszan szervezték a csa
ládtagok, elsősorban Esterházy Dániel és Earkas, a család rangidős férfi tagjai, 
kevésbé folyhatott bele az előkészületekbe a nádor legidősebb fia, az akkor húsz
éves, tapasztalatlan László. Apja haláláról Esterházy Pál is őrzött emlékeket: a 
„meghidegült tetemet" a kismartoni ferences kolostor kápolnájában „nyújtóztat
ták ki", majd onnan szállították Nagyszombatba/ ' 

1 GAI-AVICS, 1986. 80-83.; S/.ABŐ, 1989. A prédikáció szövegkiadása: KI.CSKI.MÍTI, 1988. 127-
154 és 393-396 

2 SZABÓ, 2004 13-13. 
Az asszony 1641. január 22-én hunyt el, és Nagyszombatban helyezték végső nyugalomra. 
I'.stcrházy Miklós a szertartás minden egyes lépését megtervezte, és 45 pontban egy Memoria/foan 
rögzítette. Vö. MKRÚNYI, 1891. 131-136. 
Esterházy Miklós végrendelete, vö. MKKKNYI, 1895. 265-276. „Másodszor kívánom, hogy nagy 
haszontalan költséget és pompát ne tegyenek, és semmi derék proczessiót ne is rendeljenek, 
hanem gyermekim és az atyafiak, estve bevivén a nagyszombati Páterek szentegyházába testemet, 
mindjárt akkor tegyenek be síromba az utolsó ítéletre és feltámadásra." Az egyszerűség mellett 
Cgycuen kívánsága volt még, hogy az Aranygyapjas rend kitüntetést egy párnán helyezzék a 
koporsóra vagy mellé. 
Nyary Krisztina, és Rstcrházy István, a nádor elsőszülött fia, aki 1641 júniusában halt meg. 
valamint felesége, Thur/.ó l'.rzsébet, aki 1642 júniusában hunyt el. 

6 IVÁNYI,1989. 310-311. 



A szertartás nagyszombati lebonyolításában különleges szerep jutott a helyi je
zsuitáknak, közöttük is Keresztes Istvánnak (1601-1666). Keresztes tizenkilenc 
évesen lépett be a rendbe, tehetségét két vonalon is kamatoztatta, egyrészt a 
Nagyszombatban megnyíló egyetem tanáraként,7 másreszt Esterházy Miklós kéré
sére fia, István nevelőjeként. A nádor szűkebb egyházi környezetéhez tartozókkal 
- Forró György nagyszombati rektorral, Wesselényi Miklóssal és Nádasi János
sal - 1638. szeptember 26-án részt vett Kismartonban Esterházy István és 
Thurzó Erzsébet esküvőjén.8 Keresztes erre az alkalomra verssel kedveskedett a 
fiatal párnak (korábban Esterházy Miklós születésnapját köszöntötte egy költe
ménnyel). A példányokat az ünnephez illően finom selyemre nyomták. l ; Kézen
fekvő volt tehát, hogy a nádor nagyszombati temetésén a költői vénával megál
dott és a családhoz közel álló jezsuita tartsa a beszédet. 

A december 11-én pompás külsőségek között lezajlott szertartásról a nagy
szombati egyetem évkönyveiben is megemlékeztek: ,,a gvászmisét Telegdi |ános 
kalocsai érsek mondta, Nádasinak az elhunyt életét és tetteit elbeszélő elogiumát 
mise után a halotti emelvényről olvasták fel."'" Már Nyáry Krisztina temetésekor 
is a caslrum doloris állt a templomi szertartás középpontjában," de erről nem ma
radt fenn metszet, feltehetőleg még nem is készült, és az elhangzott prédikációk 
sem jelentek meg nyomtatásban. Miklós nádor esetében azonban gondoskodtak 
az atyafiak mind a castrum dolom képi megjelenítéséről, mind a halotti beszédek 
kiadásáról. A metszéssel és a nyomtatással kapcsolatos feladatokat Keresztes Ist
vánra bízták, erről az Esterházy Farkasnak írt négy levele tanúskodik. Keresztes 
tanácsait és kéréseit fogalmazta meg az elsőben: szerinte a castrum dolorisx akkor 
lehet rézbe metszeni, amikor felállítják, és egy képíró lerajzolja. Az oráció nyomta
tását és beköttetését 100 forintra becsüli, de ha kicsivel többet szánnának rá, annál 
méltóbban reprezentálná az elhunyt és családja tisztességét. A másik három levél 
1652. évi. A közben eltelt időben, Becsben megjelent két, Esterházy Miklós teme
tésével kapcsolatos kiadvány is. Az egyik Keresztes halotti prédikációja, amely 
egyben az elhunyt nádor első életrajzát is tartalmazza, '2 a másik a castmm doloris-
hoz szerzett névtelen elogium}^ amelynek feltételezett szerzője a jezsuita Nádasi 
János.14 A későbbi levelekben15 Keresztes következetcsen visszatér a még mindig 
kiadatlan castrum do/orisn, és sürgeti megjelentetését. A rézlemez nála van Nagy
szombatban, az azon olvasható elogium szövegét ő szerezte. A levonatok elkészíté
séhez pénzre lenne szükség: 100 tallérra, ha sima papírosra nyomtatják, de ha 

TlSKl.s, 1997. 94. Keresztes 1625-ben már magiszterként tanított Nagyszombatban gramma
tikát, 1637-ben nyelvi dékán és akadémiai szónok a kollégiumban. 1642-1654 között az egyete
men teoléigiatanár. Ipolyi szerint Dobronoki után ö folytatta a rendház történetének feljegyzését, 
vö. IPOLYI. 1886. 104. 

K Mr.ití'.wi, 1895. 40.; TÜSKlls, 1997. 98. 
'' R.MNv, 1742 - Kl.RlS/.Tl-S István: Carmen pro rlie natali Comitis Nico/ai Eszterbá^y, l'osonii, 1638 

(nincs belőle példány); RMNv, 1743 - KKRI.S/.'I I-.S István: Epithatamium nuptiis..., l'osonii, 1638 
(nincs belőle példány). 

'" Tl'SkKS, 1997. 103. ' 
" Kstcrházy Miklós az említett MemoiititAr.m két pontban is szól a castrum doloristó\. 
12 IlMK III'1648. 
11 RMK III 1647. 
11 TrsKi'.S. 1997. 377. 
15 Az 1651. október 20-i levélben ugyan nem ejt szót a castrum dolorinóX, ennek ellenére érdemesnek 

tartottam a négy levelet egyben tartani és így közölni 
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nemesebb anyagra, akkor az, természetesen megnöveli a költségeket. Javaslatával, 
hogy minél több példányban (300-500) és minél elegánsabban adják ki - fejedel
mi szemelveknek és uraknak fehér atlaszra nyomják - Esterházy Miklós emléké
nek kíván tisztelegni. A kivitelezést valószínűleg (nem maradt fenn Esterházy 
castrum doloriskró\ nyomtatott példány) az 1652. július 26-i családi tragédia akadá
lyozta meg: a négy Esterházy ifjú halála a törökök elleni csatában. 

A selyemre nyomtatás akkor már ismert volt Magyarországon is. Előkelő kö
rökben terjedt el az a szokás, hogy cgylevelcs alkalmi nyomtatványokhoz nemes 
textíliákat használjanak alapanyagként, például a már említett esküvői versekhez, 
vagy vizsgatételekhez, tézislapokhoz."' Pálffy Tamás 1641-ben Bécsben vásárolta
tott atlaszt és tafotát emblémája kiadásához.17 A nyomtatás költségeinek megítélé
séhez rendelkezésünkre állnak párhuzamos adatok, éppen az Esterházy fiúk fölöt
ti halotti beszéd és a castrum doloris esetében tudjuk, hogy mennyit fordított Nádas-
dy Ferenc kiadásukra: ívenként egy tallért fizetett Matthaeus Cosmeroviusnak, a 
bécsi nyomdásznak.18 

A Keresztes által Esterházy Miklós castrum doloriÁtó\ készíttetett rézlemez több 
mint háromszáz évig rejtőzött, amikor egy osztrák kutató, Maráid Prickler felfe
dezte Eraknóban (ma: Eorchtcnstein, A), és 1995-ben rövid leírás kíséretében 
közölte a levonatot. Prickler a kép jobb szélén látható IS f. (,,IS fecit") szignatúra 
mögött egy bécsi művészt gyanít.19 Ebben az időben működött Bécsben egy 
Sebastian Jcnet nevű rézmetsző, aki gyakran használta ezt a monogramot. A bécsi 
jezsuitáknak is dolgozott, így esetleg felvethető az ő közreműködése. A hatszögű, 
háromemeletes, templomszcrű építmény sarkain női allegorikus alakok állnak az 
elhunyt kiváló tulajdonságait megtestesítve, középütt Mihály arkangyal, a tetején a 
jól ismert Esterházy-szimbólumok: griff karddal és három rózsával. Keresztes 
felirata a következő: „Castrum Doloris, Exccllmo quondam ac Illmo Comiti 
Nicolao Eszterhazi, de Galanta, Pcrpetuo de Frakno, Regni Hungáriáé Palatino ct 
Iudici Cumanorum, Velleris Aurci Equiti, Comitatuum Soproniensis Zolomiensis 
et de Beregh Supremo Comiti, Sac. Caes. Regiaeq. Mttis intimo consiliario et per 
Hungáriám Locumtcnenti etc. Impensis piorum Haeredum et cura Patrum Soctis 
Jesu, in Basilica eiusdcm Socictatis ab eodem Exccllmo quondam, Regni Palatino 
in libera et Regia Civitatc Tyrnawiensi a fundamentis extrueta ipso Exequiarum 
die, qui erat XI Decembris Anno M.DC.XLV. erectum. Prímám aspexerat lucem 
magnus hic Ungariae Heros Galantae D o m o Patria Anno salutis 1583 die octaua 
Április. Tribus dum uiucrat Romanorum Imperatonbus ac Ungariae Regibus 
Matthiae II Ferdinando II ct Fcrdinando III a consiliis, semper carus, semper 
constans, semper fidelis. Per omnes ferc praecipuos totius Regni Politicos Magis-
tratus diu, multumquc exercitatus, tandem anno 1625 die Nouembris consensu 
totius Regni Palatínus creatus summos post Regiam Mttem dignitatis, saeculans 
rasces assumere jussus est: ac demum A. 1628 die ultima Decembris per piissi-
m u m Caesarem Férd. II Aureo vellere redimitus, ultimum diem cernere desiit, 
Anno 1645 die IX Septembris. Tu, qui virum noueras, Rcligione in coelites, 

16 BORSA, 1992. 264-209.; BORSA, 1993. 440-441. 
" ÖTVÖS, 1997. 468. Vö. mcgJliDl.lCSKA, 1910. 296. 

Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, Scibesdorf, 1654. március 8. Vö. IvÁNYI, 1983. 
287-288. 

" 1'RICKLF.R, 1995. 257-259. 
33 



Pietate in Pátriám, Aequitate in omncs, Fortitudine in aduersis, Modestia in pros-
peris, Nulli secundum, in paucis parem. Acquus arbiter esto an tales praestaret aut 
nunquam emori, aut nunquam enasci?" 

Források 

1. 
Keresztes István levele Esterházy Farkasnak 

Nagyszombat, 1645. szeptember 25. 
(MOL, P 124, A% listerhá^y család hercegi agának levéltára, 

Esterházy luís^ló iratai, 7. csomó, Nr. 1615) 

Magnifice D[omi]ne D[omi]ne Patroné in Christo obser\'an[dissime] confiden-
jüssime] 
Pax et Gratia Christi 

Az Nagyságod 6a praesentis írt levele, chak tegnap ebed fölöt, erkeszhetet 
hozzám az signaturával eggyüt. Az Nagyságod faradságát fizesc-meg a jó Isten 
mind itt mind masut. Mivel pedigh ez elmúlt napokban irtam bévségessen nem 
chak Dániel Urnák2" eő Nagyságának, hanem Nagyságodnalus, s-akkorbeli ínti-
matiom szerint reménlem, hogy róvid nap alatt itt leszen Nagyságod, most ugy 
tetzik, hogy nem szügségh Nagyságodat hoszszab írásommal törhólnöm. 

Azomban, a mi az Castrum Dolorisnak ki-metzését, és az Orationak ki
nyomtatását illeti, iria Nagyságod, hogy* proponálta már Dániel Urnák eő Nagysá
gának, és hogy örömest értené eő Nagysága mennyi pénz kévantattnék arra az 
alapotra? Arra én most mást nem felehetek, hanem chak azt, hogy mivel az Cast
rum Doloris ki-metzése illen rövid üdö állat mcgh nem lehet, s-ha megh lehetneis 
időnek mi volta miat, de megh nem lehetne jó modgyaval azért, hogy azt elseoben 
kellene képiró által perfecte et ad amussim delinealtatni, cum omnibus circum-
stantüs, és ez illen delineatio megh nem lehet mind addigh, valamigh az Castrum 
Dolons reipsa nem erigaltattatik, talám mind ebből, mind más okokból szaporáb 
most ezt az kimetzést elhalasztanunk. 1 lanem mivel az Oratiot, ugy akarván aze-
lőtis mind Nagyságotok, mind Érsek Uram eő Nagysága-1 ugyan ki kel nyomtat
tatni az szegény Urunk életének rövid sommájával eggyüt. Arra az cn Íteletem 
szerint, mind nyomtatasára, mind békötötésérc, mind bársonyára, Atlatzára etc. 
igaz elégh leszen szász forint. Ha pedigh szász taler lenne, annyival nagyob majes-
tással és töb excmplárral lehetne az Oratio. A ki immár készis, chak kész lenne a 
pénz, mely pénzt tálam nemis kellene ide küldeni, hanem chak Bechbe egy Phili-
bertus Pocobello— neveő emberséges Páterhez, ki az Pazmanitak Collegiomjában 
lakik, és kinek immár en irtamis ezen dologh felől, melyben kész eő kgmc héuen 
fáradozni. Légyen ezarant a Nagtok jo akarattya mindenekben. Plura suo tempo-
re, ore ad os. Generoso Dominó Aszalaio21 veteri fratri et amico fraternam ami-

2,1 I Esterházy Dániel 
21 l.ippay György esztergomi érsek 
22 Philiberto Pocobello (1616-1670) a bécsi Pázmáncumban 1645-ben az egri szeminárium, majd 

1646-ban a teológusok prefektusa volt. Vö. p'A/.l'KAS, 2002. 163. és 168. 
23 Feltehetőleg l'ónyi Aszalai István alországbíró, a nagyszombati Sarlé)s Boldogasszony kongre

gáció tagja. Vö. TüSKÍiS, 1997. 172. 
34 



camque salutem cum obsequiorum precum, sacrificiorumque commcndatione. A 
jo Istennek mindennémeő áldássá maradgyon Nagyságotokon. 

Tyrnaviae 25. [novem]bris 1645. 

Mag[nifi]cae Do[mination]is Vestrae 

Servus in Christo 
Stephanus Keresztes 

2. 
Keresztes István levele Esterházy Farkasnak 

Nagyszombat, 1651. október 20. 
(MOL, P 124, sí^ Esterházy aulád hercegi diának levéltára, 

Esterházy László iratai, 7. csomó, Nr. 1616) 

Spectabilis ac Mag[nifi]ce D[omi]ne D[omi]ne 
Patroné in Christo confiden[tissime] 

A jó Isten fizese-megh Nagyságodnak én hozzám réghi méltatlan szolgájához 
minden tekélletes affectioját es szeretetit, mivel amint eszembe veszem, nem chak 
jelen létemben, hanem távul való létemben is nem vagyok el felejtve Nagyságod
nál. Chak hogy, a menyire eröltem az Nagvságod 18a pracsentis nékem írt levelén, 
annyira bankottam és törődtöm rajta, hogy Groff Uram eő Nagysága24 Nagyságod 
által tött intimadojának és mcltó kívánságának kívánságom szerint, hic et hunc 
nem tehetek eleget. Mivel az a huz ezer forint, a kiről aminap Nagyságod előtt 
emlekesztem, Anno 1643 usque ad integrum novennium Béchbe clocaltatot, és 
négh egéz eztendeje vagyon hátra, s-egéz egy esztendővel kel praemitalni a prae-
monidot ex utraque parte contrahenuum. Mely praemonido mégh eddigh nem 
praemitaltatot. 

Másik az, hogy annak a huz ezer forintnak elocadoja, a szegény Telegdi János25 

fundadoja szerint nem chak én tőlem és á Societastol, hanem Nittrai Püspök 
Uramtol eő Nagyságától s-az ott való kaptalomtolis dcpendeál. S-vannak más 
aprólékos consideratiokis ez aránt, de azok nem ollyanok, hogv akadékot suo 
tempore tehessenek. Egyéb aránt, ha Nagyságod ismer, a mint isméris, ugy hi
szem engemet, bizony dszta sziból örömest szolgálok Nagyságotoknak, nem chak 
illen, hanem más nehezeb es derekasb dolgokbanis pro viribus formicae Groff 
Uramnak, eő Nagyságának ajánlom holtig való allazatos szolgalatomat és hideg, 
de sziböl imádságimat. 

Tirnaviae 20. octob. 1651. 

Sp[ectabi]lis ac Mag[nih]cae Do[minado]is V[est]rae 
Servus in Christo Stephanus Keresztes 

Esterházy László 
lelegeli János kalocsai íjrsek cs nvitrai püspök 
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P[ost] Sfcriptum] Emlékezzék Nagyságod Páter Tániról,26 ki 25 Septembris ki bú-
chózék e világból Cassan. 

3. 
Keresztes István levele Esterházy Farkasnak 

Nagyszombat, 1652. június 25. 
(MOL, P 124, A% Esterházy család hercegi ágának levéltára, 

Esterházy László iratai, 7. csomó, Nr. 1618) 

Spectabilis ac Mag[nificc] D[ominc] D[ominc] Patroné in Christo observan[dissime] 
Mivel mind Groff Uramnak eő Nagyságának,27 mind Nagyságodnak, mind 

pedigh sok más emberséges Uraknak és fő embereknek, a kik az boldogh emlé
kezető Eszterhas Palatínus Urunkhoz kiualtképen való affectioual voltának, s-
vannak most is, ugy tetzék, hogy az mincmeő Castrum Dolons nem kevés köl-
cheggel az mi Nagy Szombati Tcmplomonkban erigaltatot volt, azon Istenben 
elnyugott Urunk temetésekor, az a rész Táblára ki-metzcttctuén, nagy Regaks 
Papyrosokan ki nyomtattassek, mely dolognak végbe vételét magamra valaltam, 
végbeis vészem nem sok idő muluán, a jó Isten megh-tartuán minket: s-clis 
hidgye Nagyságod, hogy tekéntetre méltó opus lészen. Azért kiuantatik, hogy 
Nagyságotok ennek az egez machinanak végbe vételére mentől hamaráb külgyön 
ide hozzám, nem többet, hanem chak szász Tálért. Nemis kiuantatik több köl-
chég, noha három szász Excmplar lészen mindenestől Regaks Papyrosson. Ha
nem ha Nagyságotok ugy itelné, hogy egynehány Excmplar nyomtatatnék fejér 
Atlatzra az Szegény Urnák és az Nagyságos famíliának örök cmlekczctire: mert így 
tiz a vagy húsz Talerral többet kellene küldeni. Elhidgye Nagyságotok, hogy bi
zony szép machina lészen. Kire azt tutták némelyek, hogy legh aláb két a vagy 
három szász Talér megyén. De a mint megh iram, nem köl több szász Talérnal, 
ha mind chak papyroson kel lenni az machinanak. Alázatos szolgalatomat és Iste
ni imadsagimat ajánlom Groff Uramnak, és Dániel Urnák, eő Nagyságoknak. A jó 
Istennek mindennemeő áldassa maradgyon Nagyságotokon. Tyrnaviac, 25. funij 
1652. 

Sp[ectabi]lis ac Mag[nifi]cae Do[mination]is V[est]rae 

Servus in Christo 
Stephanus Keresztes 

P. S. En magam chinaltam új Elogiumat ad Castrum Doloris 

2,1 lányi Mihály 1641—1643 között a hitvitázás, majd a szentírás-magyarázat tanára Nagyszombat
ban. Yö. S/.I;NTI'Í;TI:RY, 1935. 659. 

27 Kstcrházy Lászlónak 
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4. 
Keresztes István levele Esterházy Farkasnak 

Nagyszombat, 1652. július 14. 
(AíO]^t P 124, A% Esterházy család hercegi ágának levéltára, 

Esterházy Lás^/ó iratai, 7. csomó, Nr. 1617) 

Spectabüis ac Mag[nifi]ce D[omine] D[omine] Patroné in Cristo confidenftissime] 
obs [ervandissime] 

Az Nagyságod ma irt levelét ezen szent órában vettem, s-chodalkosztam pc-
digh, nem tagadom, hogy chak ma jütt válaszom Nagyságodtol aminapi levelemre. 
Mint arra véltem mind eddigis, hogy a levelem eltevölödöt. De értvén Groff 
Uramnak eő Nagyságának az Castrum Doloris köröl fel vött faradságomhoz jó 
akarattyát, igen akarom, chak hogy a mint tudgya Nagyságod, Mester emberek 
mesterségekkel élnek, és a mikor el végezik munkajokott, igen nehezen várakoz
nak. Kérem az okáért allazatossan, mind Groff Uramat eő Nagyságát, mind 
Nagyságodat, hogy ne légyen valami késsedelem a pinznek megh küldésébe, mert 
egyéb aránt, mind valami szégyen vallástól, mind pedigh más alkalmatlanságtól 
féllek. En hive leszek Nagyságotoknak, nem chak illen, hanem nagyob dolgok-
banis. A machina szép lészen, chak hogy a mint aminap intimaltam, ha Nagyságo
tok azt akarja, hogy töb Exemplar légyen három száznál, á mint ugy tetzik, hogy 
legh allab ött szász Excmplarnak kellenék lenni, had jusson sok emberséges em
bereknek, nem chak ebben, hanem mas Orszagokbanis a szegény Ur emlekeze-
tire, és az egéz Nagyságos família böchölctire, ha mondám több Exemplar leszen 
három szásznál, többet kellene küldeni szász tallérnál. Ugy hogy minden szász 
Exemplarra chak papiroson valóra 13 forint computaltassék a papirosért és a 
nyomta[ta]sért. I la pedigh Nagyságotok azt akarja, a mint ugy tetzik, hogy igen 
illendő, hogy egynéhány Exemplar Uraknak és fejedelmi szcméleknek való fejér 
Atlaczon légyen, annyiual töb kiuantatnék. Nagyságotok lássa. Ha szász Aranyat 
küld, fejedelmi módon lészen. A jo Istennek áldassa maradgyon Nagysagtokon. 

Tyrnaviae, 14. Julij 1652. 

Sp[ectabi]Lis ac Mag[nifi]cae D[omination]is V[estrae] 

Servus in Christo 
Stephanus Keresztes 
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