
Pázmány Miklós veszprémi főkapitány 

Az irodalomtörténet a főrangú-költők csoportjá
ban emlékezik meg Pázmány Miklósról, néhány 
sorban összefoglalva azt, amit egy Zrinyi Miklóst 
dicsőítő versén kívül, a kutatás róla egybegyűjtött. 
Pázmány Péter unokaöccse volt, családjának utolsó 
leszármazottja. Előbb jezsuita akart lenni, majd 
megnősült és morvaországi birtokain töltötte tétle
nül életét. Pazarló életmódja miatt, s hogy hűtlenül 
kezelte mostohafia vagyonát, az 1659. évi 110. te. 
megrovásban részesítette. — Ennyi az, amit ezideig 
róla tudtunk.i Ezt a képet szeretném az alábbiak
ban, elsősorban a levéltárak missilis leveleinek vilá
gánál igazabbá, a valóságnak megfelelőbbé átraj
zolni. 

Pázmány Péter öccsének, az 1627-ben meghalt 
Györgynek volt a fia. 1623-ban született. Apját, 
anyját korán elvesztette. Ügy látszik Pázmány 
György a család ősi, bihari birtokain élt, s amikor 
meghalt, Pázmány Péter az erdélyi Kornis Zsig
mondot kérte fel unokaöccse gyámjának, majd, va
lószínűleg édesanyja halála után, az árvát magához 
vette. 2 1628-ban kelt végrendeletében öccse gyám
jának Sennyei István kancellárt, Forgách Miklós 
lévai kapitányt, Apponyi Balázst és Ravasz And
rást kérte fel. A gyermek nevelését Balassi Meny-
hértné Bakits Margitra bízta, aki akkor már három 
éve nevelte. 3 

Amikor tízéves lett, a gráci jezsuitákhoz kül
dötte, ahol a grammatikai osztály tanulója lett. Eb
ben az időben, gondoskodott az érsek unokaöccse 
vagyoni helyzetéről is. 1633 november 1-én Sóly-
mossy Pétert bízta meg a Pázmány és Toldy jószá
gok gondozásával. Már korábban vásárolt neki 
Morvaországban birtokokat. A már öregedő Páz
mány biztosítani akarta öccsét a Pázmány „név" 
terhétől. Tudta, nem kedvelt még a neve sem a 
protestánsok körében. Számított rá, hogy egy újabb 
vallásháború idején bizonyosan száműzetés lenne 
a kenyere, mint volt neki isi több ízben. Ezért sze
rezte meg II. Ferdinánd királytól a morva indige-
nátust.4 Ditrichstein olmützi bíboros-püspökhöz 
írott egyik levelében meglepően, a magyarságát 
mindig büszkén valló Pázmánytól nagyon furcsán, 
indokolta meg morvaországi birtokvásárlásait, öcs-
csét ajánlotta Németországnak cserébe a családja 

őseinek tartott Hunt és Pázmán lovagokért, vissza
adva őt viszonzásképp Németországnak. 5 Az öre
gedő Pázmány nagyon elkeseredett hangulatában 
foganhatott ez a levél. Családja jövőjét, annak 
egyetlen sarját féltette ellenfeleinek támadásától, 
esetleges bosszújától. A morvaországi litenschitzi 
és wsetini uradalmat vásárolta meg és végrendele
tében azok örökösévé öccsét tette. 6 

Pázmány Miklós 1634—36-ban, Grác után, a 
nagyszombati gimnáziumban syntaxista és poéta. 
Időközben nagybátyja érdemeiért a grófi méltósá
got is megkapta. Az érsek előkészíti közéleti szere
pét is. 1636 március 12-én, a nagyszombati jezsuita 
kollégium alapkövét nagybátyja képviseletében ő 
helyezte el. Még ez év őszén nevelőjével, Kolozs
vári Istvánnal Bécsbe ment tanulmányai folytatá
sára. Végül is Olmützben Püsky János, a későbbi 
kalocsai érsek felügyelete alatt végzett. 

Pázmány végrendeletében úgy intézkedett, hogy
ha öccsének gyermekei nem maradnának, a va
gyona jezsuita célokat szolgáljon. Űgy látszott az 
érsek akarata így teljesül. Pázmány Miklós nagy
bátyjának halála után két esztendővel, 1639 szeo-
tember 3-án írott levelében közli Eszterházy Lász
lóval, a vezekényi hőssel: „Én Istennek akaratjá
ból az mel dologra három esztendőtől fogva aspi
ráltam, most el értem úgy mint Jesuita lettem.'"' 
Titokban készült jezsuitának, el is indult Rómába, 
de mégsem lett azzá. Rómából Párizsba ment. Mi 
történt Rómában, hogyan került Párizsba, nem 
tudjuk. Egy dátum nélküli, Faubourg Saint Get-
mainból küldött levelében egykori nevelőjének 
írja: „Paris és az egész Gallia merő Paradicsom es 
csak vigasság vagyon benne, nem is hiszi aki nem 
látta. Több dolgok vannak Franciában, hogy sem 
egész Európában."8 Tehát jezsuitának indult és 
ugyancsak messze kanyarodott onnan. Bőségesen 
kivette részét a „francia paradicsom" örömeiből és 
bőkezűen szórta a pénzt. Még 1662-ben kelt vég
rendeletében is megemlékezik arról, hogy Van der 
Kempen párizsi szabómesternél maradt húszéves 
adósságát, 20 aranyat fizessék meg neki.9 

A hosszúra nyúlt párizsi tartózkodás után végül 
is hazajött. Megnősült, 1642-ben Jakusits György 
özvegyét, Hetesi Pethe Rosinát vette feleségül. Fe-
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leségének az első házasságából egy fia maradi: 
Imre, neki meg egy lánya született, Zsuzsanna. 
Felesége 1650-ben meghalt. Másodszor Heysenstein 
Polixénát vette feleségül. Vele 40 000 forint jegy
ajándékot kapott. 

Az eddig kiadott forrásokban teljességgel isme
retlen pápai, majd veszprémi főkapitánysága. Frak-
nói Vilmos szerint leginkább morvaországi birto
kain élt. A Batthyány és az Eszterházy család levél
táraiban talált levelei egészen mást mondanak. Ha 
tarfózkodöitít is morvaországi birtokain, bizonyos 
az, hogy éppen úgy otthon volt mostohafia magyar
országi uradalmaiban is. Gyakran volt a Győr me
gyei Rárón és magában Győrött is, ahol egykori 
nevelője, Püsky János volt a püspök. 

A pápai, devecseri és ugodi uradalmakat 1632 
október 4-én 73 769 forintért Eszterházy Miklós ná
dor bérbe adta vejének, Csáky Lászlónak. Eszter
házy László az uradalmakat 1647-ben ki akarta 
váltani. De új bérlőként Csáky helyébe Pázmány 
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153. kép. Pázmány Miklós veszprémi főkapitány 
arcképe 1650-ből (Wiedemann Elias: Icônes Illustrium 
Heroum Hungáriáé, Bécs, lti52. c. művéből). 
Abb. 153. Portrait des Veszprémer Oberkapitäns 
Miklós Pázmány aus dem J. 1650 (Elias Wiedemann: 
Icônes Illustrium Heroum Hungáriáé, Wien, 1652). 

Miklós jelentkezett. Batthyány Ádámot kérte meg, 
hogy a bérlet megszerzésében legyen segítségére. 
1647 július 17-én írja: „Pápának én nem az Jószá
gán sem a jövedelmén kaptam ekkoráigis, ha nem 
csupán csak azon hogy ottan mint Vég helyen, egy 
kis hírt és nevet kaphassak, és Hazámnak és Barát 
Uraimnak szolgálhassak, mely szándékomat hogy 
véghez vihessem magam káraimmal sem gondol
tam, melyeket ked ez után vagy én tülem vagy 
másoktól, tudom, mégis érthet."10 

Vágyát elérte, mert 1648 július 12-én Mansfeld 
Fülöp győri főkapitány, aki alá tartozott a pápai 
vár is, személyesen installálta a pápai főkapitány 
tisztébe.il Néhány nap múlva jelentette ezt Bat
thyány Ádámnak és írta, hogy „tisztemben én vé
kony értékem szerént akarva szolgálni, tudom 
hogy azt jobb alkalmatossággal véghez nem vihe
tem, mint ha több Generális és Capitány Urakkal 
correspondentiát tartok, kik között kiváltképpen 
Kegd szolgalatjára ajánlom magamat, kiváltkép
pen való szeretettel, hogy az szomszédságban Kegd 
nékem parancsolni méltóztassék." 

Az Eszterházy uradalmiak megszerzése és a pápai 
főkapitányság azonban csak alapja volt becsvágya 
kielégítésének. A következő lépés a veszprémi fő
kapitányság megszerzése volt. Itt azonban váratlan 
akadályba ütközött. A „győri-királyképe", Zichy 
István főkapitány-helyettes és Batthyány Ádám is 
ellenezte kinevezését. Ám Pázmány Miklós udvari 
összeköttetéseivel mégis keresztülvitte, s amikor 
a kinevezést megkapta, Batthyány Ádámot kérte, 
hogy írjon „egy levelecskét az győri király képének 
mint sógorának. . . ő Nga reám ok nékül vett ha
ragját el vegye mert így az Veszprimi állapot talán 
nagyobb káromra volna, ha tudniillik Generálisom 
neheztelésébe leszek."i2 

Pázmány Miklós udvari kapcsolataival emelke
dett a pápai, majd a veszprémi főkapitány soie 
felelősséggel járó tisztségébe (153. kép). Nem járta 
ki a „vitézi iskolát", nem harcolt „vitézi próbá
kon", nem vett részt „csatákban", „lesvetésekben", 
nem küzdött végig egyetlen hadjáratot sem. Nevét 
nem jegyezték fel a hadi krónikákban. Hiába ke
restük Batthyány Ádám és Zrínyi Miklós levelezé
sében is. Pedig Pápán és Veszprémben töltötte az 



év nagy részét. Ha ifjú éveit nem is töltötte a vé
geken, most komoly igyekezettel akarta a főkapi
tány feladatát betölteni. Csakhogy erre az időre 
a végek élete is megváltozott. 

Pázmány Miklósnak az 1650-es évek végvári 
életéről tudósító leveleit olvasva, nem találjuk 
azokban a Balassi korának romantikus, színes vilá
gát. A Dunántúl főkapitányának, Batthyány Ádám
nak küldült levelei a magyar és a császári katona
ság torzsalkodásáról, ellenségeskedéseiről beszél
nek. „Az Kégd Rábaközi szolgái, nem kevés ellen
kezéssel vannak, az én alattam való Pápai eő Föl-
sége szolgái ellen, nem csak fenyegetőzvén, hanem 
ha hol kaphatták reájuk támadván fegyveres kéz
zel öldöklik és kergetik. "13 Napirenden voltak a 
halálos végű összeütközések. És az ebből következő 
viták: melyik bíróság illetékes ítélni a vétkesek 
felett. S az áldatlan viszályok mögött ott volt az 
állandó, a született ellenség: a török. Leveleiben 
nyomát találjuk annak, hogy Pázmány nem ke
rülte. Batthyány Ádámnak írta 1648 július 20-án : 
„ . . . engem Kegd egyik nyalábos katona szolgájá
nak tarcson, valamikor parancsol kész leszek fel 
ülni és oda menni az hova Ked parancsolja."** De 
nem csak készségét ajánlotta, de éberen vigyázta 
is a török mozdulatait. „Itt is csak nem olyan szán
dékba vagyon szomszéd Ur barátunk mivel csak 
nem nap itt közel kereskedik. Az üdő jól szolgálná 
most az Balaton kemény meg fagyásán minekünK 
is a Holdolatlan falukra, ha zabolába nem járat
nának."15 

Felmerül a kérdés, mi volt az oka annak, hogy 
bár nem készült a katonaéletre, mégis vállalkozott 
két fontos végvár főkapitányságára? Batthyány 
Ádámnak írt leveleiben ismételten emlegeti, hogy 
a „hír és név" megszerzése egyetlen célja. Balassi 
Bálint szavai szerint „az jó hírért névért s az szép 
tisztességért" lett katona. Egyetlen reánk maradt 
versében a költő Zrínyi Miklósról írta : 

„Okosság, merészség, méltóság van veled. 
Szerencse, jó hírnév el nem szakad tüled." 

Ügy látszik, példaképének Zrínyi Miklóst, korá
nak legnagyobb magyarját választotta és benne is 
a szerencse, jó hírnév megtestesítőjét látta. Fiatal
ságának éveit a jezsuiták körében, azok szellemi 
irányítása alatt töltötte: Jézus katonája akart lenni. 
Aztán jött az utazás könnyű örömökben eltelt 
ideje. Alig volt húsz esztendős, amikor hazakerülve 
megnősült. Magyar nőt vett feleségül és nagybátyja 
szándékai ellenére mostoha fiának birtokain ma
gyar környezetbe került. Felébredt benne a becs
vágy, ő is a katonaéletben akarta megtalálni a köz
életi pálya kezdetéi Csak abban tévedett, hogy 

előiskola nélkül mindjárt élenjáró hivatalt vállalt. 
A lelkesedés és az áldozatkészség megvolt benne, 
hiányzott azonban a katonaélet gyakorlata. És talán 
a kitartás sem volt erénye. Tudhatták azt róla 
Batthyány Ádám és Zichy István is, ezért elle
nezték veszprémi főkapitányságát. Nem isi telt sok-
idő és az 1650-es évek közepén már Jagasich Péter 
a veszprémi főkapitány. 16 

Pázmány Miklós életpályája egészen eltért attól 
az iránytól, amit számára nagybátyja megszabott. 
ö , akit a német nemzetnek akart visszaadni, ma
gyar végvárak főkapitánya lett. Fraknói Vilmos 
meg is rója, hogy nagybátyja „nagylelkű gondos
kodását szándékainak hálátlan kijátszásával — 
névszerint az 1628-iki végrendelet elsikkasztásával 
és a reáhagyott uradalom áruba bocsátásával — 
viszonozta."17 Ez a vád kétségen kívül igaz volna 
és Pázmány Miklóst abban el lehetne marasztalni, 
azonban a magyarsága teljes tudatára ébredt Páz
mányt, a főkapitányt menteni kell és a mentséget 
meg is érdemli. Ha igaz volna a vád, hogy Fraknói 
szerint életét „morvaországi birtokain tétlenül töl
tötte" — nem, érdemelné meg a mentséget. De 
Pázmány Miklós áldozatkészen vállalta a főkapi
tányság terheit és ez közrejátszhatott abban, hogy 
uradalmaival kereskedett és így fedezte a tetemes 
kiadásokat, melyek a két vár fenntartásából reá 
háramlottak. A wsetini uradalom eladása 1652-ben 
bizonyosan ezért történt. Ebben keressük okát an- ' 
nak is, hogy mostohafia Jakusits Imre vagyonához 
is hozzányúlt. A hűtlen gyámon 250 ezer forint ér
tékű ingó és ingatlan értéket kerestek. Jakusitsék 
perre vitték a követelést, az 1659. évi országgyűlés 
is foglalkozott a perrel és a 110. te.-ben úgy hatá
rozott, hogy a nádorispán rendkívüli bíráskodás út
ján vizsgálja felül az ítéletet és annak jogosságát 
döntse el. Ha Pázmány magyarországi javai nem 
íödöznék a kereset összegét, úgy morvaországi jar-
vaiból elégítsék ki Jakusitsot.18 — A per végül is 
békességgel ért véget. 1662-ben kelt végrendeleté
ben Zsuzsanna leányának és mostohafiainak a wse
tini uradalmat és 5000 forintot hagyott. 

Végigtekintvén életén, szóljunk az íróról is. 
Több nyomunk van írói működéséről. Még diák, 
amikor bizonyosan tanárainak hathatós közremű
ködésével, 1629-ben, Kölnben megjelent „Praxis et 
Usus Schedae Menstruae" című könyve. Ekkor, ki
adásának évében készült Rómába, jezsuitának. Ta
nárai buzdíthatták megírására. Sajnos, egyetlen 
példánya is csak külföldön ismeretes. Végrendele
tében 2000 forintot hagyott arra, hogy „Arbor scien-
tiae boni et mali" című munkáját kiadják. Kár, 
hogy nem jelent meg és kéziratának sorsát nem 
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ismerjük. Zrínyi Miklós „Adriai Syrenaia"-nak az 
olmützi nyilvános könyvtárban leve példánya 
őrizte meg egyetlen ránk maradt versét. Nem tar
tozik költészetünk kiemelkedő értékei közé, de be
csessé teszi számunkra az, hogy Zrínyi költemé
nyének visszhangja és érdekesen jellemzi íróját is. 

Pázmány Miklósról 1662 után többé nincs ada
tunk. Ez évben végrendelkezett s valószínűleg ha
marosan meg is halt, de halálának pontos idejét 
nem ismerjük. E kis tanulmány és a függelékként 
közölt levelek a veszprémi—pápai főkapitányra 
szerették volna a figyelmet felhívni. 

Jegyzetek 

Jenéi Ferenc 

1 Nagy Iván : Magyarország családai . IX. k. 174—175. Pest , 
1862. Gróf P á z m á n y Miklós könyvfel jegyzése gróf Zr ínyi 
Miklós köl tőről . MKsz. 1832, 248—49. — Pin té r J e n ő : Ma
gya r I roda lomtör téne t . Bp . 1931. III . k. 298. — F r a n k i 
Vi lmos: P á z m á n y Pé t e r és ko ra . I—III. köt . Pes t , 1868— 
1872. — Fraknó i Vi lmos: P á z m á n y P é t e r 1570—1637. B p . 
1886.M. Tör t . Életrajzok. — H a n u y F e r e n c : P á z m á n y 
Pé t e r : ö s s z e g j ű j t ö t t levelei . I—П. köt . B p . 1910—1911. 

' • 'Fraknói: i. m. 446. 
' H a n u y : i. m. I. köt . 688—691. 
'• u. o.: II. köt . 665, 652—693. 
r>u. o.: II. köt . 532. 
''> u. o. : I. kö t . 688—691. 

7 L. Függe lék : 2. sz. 
8 u . o. : 3. sz. 

11 F r a n k i : i. m. : 446—450. 
10 L. Függe lék : 5. sz. 
11 u . o.: 6. sz. 
12 u . o.: 9, 10. sz. 

11 Li. Függe lék : 6. sz. 
11 u . o. : 6. sz. 
15 u . o.: 13. sz. 
1li Erdélyi Gyula : Veszprém város tö réne te a tö rök alat t . 

B p . 1913, 145. 
17 F r a n k i : i. m. : n i . 275. 
1i 1659. évi 110. te . 
"' Sz innyei József: M a g y a r í rók VI. köt . 212. 

L64 



Függelék 

1. 

Pázmány Miklós: Zrínyi Miklósról 
О Te Zrínyi Miklós országunknak fia 
Te vagy az Uraknak igazán példája, 
Mars, Pallas, Venusnak igaz tanítványa, 
Mely miatt híredet minden nemzet áldja. 
Sem pennád szablyádnak élét ki nem vonja, 
Sem pennádnak kardod orrát nem tompítja. 
Éles bölcs elmédet az egyik mutatja, 
Vitéz erkölcsedet az másik tanítja. 
Fejér az veressel ugyanis megszépül, 
Te benned mindkettő van az természettül ; 
Vitézség adatott az te Atyáidtul. 
Erkölcs oltattatott nevelő Apadtul, 
Keresd talán kitől? az nagy Cardináltól, 
Az én nagy Bátyámtól az Pázmán Pétertől; 
Ki Kettőnknek vala mindenkor mesterül, 
És idejében lesz mindeniken félj ül. 
Ilyen két nap fénynek megh rogyott te szemed 
Mint sass keselűnek próbául van élted, 
Oh ha ezen részem volna ki te benned. 
Sokakból kell szedni ki van mind te benned. 
Száz kezed, száz szíved vagyon és száz lelked, 
Okosság, merészség, méltóság van veled. 
Szerencse, jó hírnév el nem szakad tüled 
Miért sokakat dicsérünk, van egyedül benned. 
De nem kell Zrínyinek mását kesergetni. 
Szokott száz esztendőn ilyen Phönix nőni, 
Most ha tíz volna ily (merem azt mondani) 
Szabadság s jó hír név kész hazánkban térni. 

2. 
Pázmány Miklós—Eszterházy Lászlónak 

Bécs, 1639 szeptember 3. 
Három esztendő után elérte, hogy jezsuita lett, 

és most egy jezsuitával Rómába megy. Jó emléke
zetért küld egy képet, és hitlevelet 100 forintról, 
bár többet érdemelt volna. Hiszen a prefektusa egy 
évre 1300 forintot kapott. 

Alázatos szolgalatomat aianlom Kednek istul 
kiuanok kednek minden iokat megh adatni: 

Bizoniara nagi szuuel és szeretetei oluastam az Ked 
Leuelet ugi annira hogi mingiart az aztaltul felkeluen 
Ked leuelere ualastot (noha egiebkepen rest uagiok az 
irasra) akartam adni. Belibul értettem az Kedel alapotom 
felöl ualo bizontalansagat. 

En Istennek akkaratiabul az meli dologra három es-
tendotol fogua aspiráltam, most el ertem, ugi mint Je
suita lettem. Ez az dologh penigh czudakepen lett mert 
három eges estendeig ugi el tuttam ezt az dolgot titkolni 
hogi senki esebe nem uehette, sőt mind eddig az uolt az 
hire hogy olos országban megiek, de mind az praefec-
tust, smind szolgákat immár expedialtam hanem egi mas 

P. Jesuitaual Romában ad Nouiciatum Labor hitliuel 
egiutt megiek: Az tebbit Ked masoktul megh érti: Ked 
érettem pro constantia imádkozzék. 

Az puskát megh kültem uolna de semmim nincz mert 
mindent el hattam. 

Pro bona recompensatio kuldok Kendnek egi kepét 
es egi papyrosson ualo aiandekot ugi mint száz araniat az 
Quientantia az leuelben uagion. Hogi igazan mongiam 
tebbet érdemiét uolna Ked en tulemj Hollót az en Prae-
fectussom az ki uolt egi esztendeig ualo szolgalattá =;rt 
igaz hitemre mondom tebbet uett szókkal ezer es három 
száz forintnál en tulem el. Hat meniuel tebbet érdemiét 
uolna Ked tebbet en tulem. De hadgia tebb nem lehet 
mert mas akarattian kell járnom: Ezt az Quintintiat(!) csak 
tíz holnap muluan fogia Ked küldeni Apám uramnak 
Urmeny uramnak, mert ha szintegh most kuldeneis Ked 
pénze nincz. 

Nicolaus Pázmány 
P. S. Igaz bizony Ked egiser azt monta volt, ha en 

Jesuita lesek Ked ianitor akar lenni, tehát most csele-
kegie azt. 

Datum In Domo Props: Vien 9 7bris 1639. 
Si uult aliquid scribere scribat Romám V. Ds. 

OL Eszterházy hgi cs. It. 673. cs. 6407. sz. (A leveleket 
betűhíven közöljük. Csupán a latinnyelvű megszólításo
kat és a levélzárások ismétlődő, sablonos formuláit hagy
tuk el.) 

3. 
Pázmány Miklós—Kolosvári Istvánnak 

Faubourg Saint Germain, dátum nélkül 
Levelét megkapta, a pénzt is, csak a beváltás

kor megcsalták. Kéri, ha rossz híreket tud is, írjon 
neki. Jól érzi magát Párizsban, ahol nagyon vidám 
az élet. 

Szolgálok KK 
Franczuz levelet irok KK. El uettem az ked levelet ez 

az pénzt. De megh czalt Pestalucz 200 forintal, mert itt 1750 
forintot adtak czak hollo(!) 1900 forintnak kellett uolna 
lenni, mert Apám uram az mint iria 700 tallért adót Pes-
talucznak itt penig az taller 55 coldban iar az az mint 
egy 55 garasban ugi hogy egi taller itt teszen ket forintot 
es 15 coldet az az ket forintot es három reset harmadik 
firontnak. De ez után jobban kell erre uigiazni. Édes 
Kolosvari uram igen megh szomoritot ked, tudgia ked hogi 
uas siuem uagion az sírásra de nem tűrhettem most mert 
igen szerettem az Borkat. Ked ez utanis irion ha untig 
ros hírek lesnekes, mert szeretem tudni az ros hireketis. 
Kedet Commendalom Apám uramnak es ha epén kedet 
megh nem elégíthetne mostani udokben varion en ream 
ked. Ked Apám uramnak iria megh hogy savatost kinex 
commendalion, es uesse meg hazában az barátságnak 
adgiat. Kednek commendalom magamat imadsagiban, noha 
az udokre nezuen ugi teczik, hogi en Meniekben uagiok 

13*5 



es kedtek Purgatoriumban, mert Paris es az eges Gallia 
merő Paradiczom es czak uigassag uagion benne, nemis 
hiszi az ki nem lattia. Teb dolgok uannak Franciában 
hogy sem eges Európában. Datum alla Habiuite a Fau
bourg de S. Germein. 

Monsieur uotre très 
humble senuiteur 

Pazman 

OL. Eszterházy hgi. es. lt. 673. köteg 6410. (Végig sa
játkezű) 

4. 
Pázmány Miklós—Kolosvári Istvánnak Bécsbe 

Szádvár, 1644 február 4. 
Kéri, hogy egy „perspectivaf'látcsövet küldjön 

neki. 
Édes Kolosvari Vram, 

Kedet kérem Ked kuldion egi perspectiuat mert most 
nincsen as igen kellenek az csak nem megh zallot varba. 
Kednek megh szolgalom es lesis immár módom az zolga-
latba mert Setini Vr uaglok immár. Datum raptim in 
Saduar 4 Febr 1644 

Ked Fia 
Pazman 

OL. Eszterházy hgi es. lt. 673. cs. 6408. (Végig saját
kezű.) 

5. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Győr, 1647 július 17. 
Ügy értesült, hogy Eszterházy László Pápát ki 

akarja váltani. Nem a maga hasznáért, de egy kis 
hírért és baráti szolgálatért szeretné Pápát meg
szerezni, de rövid időre nem volna okos Pápára 
költöznie, kéri, hogy írja meg, hogy veje, Eszter
házy László bizonyosan kiváltja-e Pápát. 

Bizonios izenetekbűl es Írásokból értettem, hogy Gróf 
Esterhasy Laslo V: ő Kerne S: Marton napia fele igiekez-
nek Papát ki váltani. Miuel azért, (io lelki osmeretem-
mel bizonitom) Papának en nem az Josagan sem a 
louedelmem kaptam ekkoraigis, hanem czupan czak azon 
hogy ottan mint Véég helien, egi kis hin es nuet kaphas
sak, es Hazamnak es Barát Vraimnak szolgaihassak, meli 
szándékomat hogy ueghez ülhessen magam karaimmal 
sem gondoltam, melieket ked ez után uagi en tulem uagi 
masoktul, tudom, mégis érthet. De miuel oli rouid ura-
sagra es mint egi Pünkösdi kiralisagra tálam sem be-
czuletes sem okos czelekedet nem uolna tulem ha dera-
kassan Papara kötözném es le telepednem, miueli oli 
keues ideig czak az ott ualo és Szomsed Fő Emberek
kel ualo ősmeretsegemetis alig uethetnem, nem hogy 
ualami mas derekassabb dolgot czelekedhetnem. Azért 
kedet kérem alazatossan mint Vramat, (nem azon, hogy 
ha latia ked Gróf Vramnak hasnat benne ha tulunk Pa
pát ki ualtia, hogy annak kiualtasat disuadealia, mert 
tudom azt Tiogy illendob kednek Veiének es Fiának iauat 
kiuani, hogy sem mint nekem szegeni idegen szolgianak) 
hanem azon hogy általam foguast méltóztatnék ked tut-
tomra adni ha ugian ki fogia ő kéme Papát ualtani usgi 
nem, hogi igi kéltségemet ki uenem tudgiam karom ne-

kul mihez alkolmaztatni magamat. Mert noha igaz az, 
hogy kiuannam ugian hogy az ked szomsedsagaba leuen 
oli szomsedgia lehetnek, hogy ked keze es oktatása alat 
tanituanais lehetnek, es ueremmelis kednek igaz igieke-
zettel, kedueskedhetnem: mindazáltal ha Isten ugi aka
rta kes lesek az üdőnek engedni, es ahoz magamat 
szabni ; noha ualahol lesek, de azon] igiekezem hogy ke-
del elosoris iobban megh ősmerkedgiem meli osmeretse-
get ha Isten megad, nem kétlem hogy megh tapastalia 
ked hogy az mint mas heliekbenis sokaknak másoknak, 
ugi kednekis igaz szolgaia kiuanok lenni, ki, ugian mos-
tis noha nem sintetg uagiokis. 

D: Giorot die 17 Juli 1647. 
Nie: Pázmány de Panasz 

OL. Eszterházy hgi cs. lt. 649 csomó 1558. (Végig 
sajátkezű.) 

6. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Pápa, 1648 július 20. 
Az elmúlt vasárnap intallálták Pápán a fő

kapitányságba. Tudja, hogy tisztét csak úgy tudja 
jól ellátni, ha a többi főkapitánnyal levelezésben 
lesz. Ajánlja szolgálatát. A rábaköziek sok ellenke
zésben vannak az ő pápai vitézeivel. Nem egyszer 
fegyvert is fognak egymásra. Kéri, akadályozza 
meg az ilyen eseteket. 

Mivel In Kgmességébol, aa eő Fölsége Grátiáiábul, az 
el múlt Vasárnap, ugi mint, 12 July, Giőri Generalis 
Urunk eö Naga személie szerént, installála az ide való 
Pápaj feő Capitánságban, mely tisztemben az én vékony 
értéken szerént akarua szolgálni, tudom hogi azt iobb 
alkalmatossággal véghez nem vihetem, mint ha több Ge
neralis és Capitánj Urakkal correspondentiat tartok, kik 
között kiuáltkeppe Kegd szolgálatiára aianlom maga
mat, kiuáltképpen való szeretettel, hogi az szomszédság
ban Kegd nékem paranczolni méltóztassék. Ez mellett ér
tem aztis, hogi az Kegd Rábakőzi szolgai, nem keués el
lenkezéssel vannak, az en alatta ualo Pápaj eő Főlsége 
szolgai ellen, nem czak feniegetőzue, hanem ha hol kap
hatlak, reaiok támaduán fegiueres kézzel őldőklik és ker
getik, az mint az napokbann is tőrtént Árpáson, az hol 
sémit nem vétve az idevaló katona, Kesztheli István reá 
támaduán, ennek kezét el vágta, amaztis azon czapás 
alat, ugi találták lőnnj, hogi megh holt az hellen: mely 
giülölséges dolog köztök ha touáb kezd terjedni, egiéb vér 
ontás nélkül nem iőn ki belőle; minek okáért Kegdet édes 
Gróf Uram kérem szeretettel, a féle ellenséges dolgokról 
megh feduén őket, paranezollia meg nekik, hogi inkáb atia-
fiságosképpen éllienek velünk az szomszédságba, és hazánk 
oltalmazásábanis, ugi tudunk iobb alkalmatosággal for-
golodnj. Az kinek közülünk valaki az én alattam valók 
közül vét, soha büntetetlen ne hagio. Annak fölötte, mi
vel az Tőszériek kőzülis négien vannak mégh az Kegd 
fogságába, kiknek sem hirek, sem tanáczok, az Szili 
Giőrgi halálába, azokatis kérem Kgdet boczattana beké 
uel, auagi ha mi pretensioia vagion valakinek ellenek, 
küldia Kegd kezemben, és en töruént láttatok reálok, 
országunk közönséges tőruenie és szokása szerént. Itt 
imar latrokra kik fogua vannak, én tegnap töruéntis lát
tattam, ez után más terminuson szakad vége, valamit 
hoz, abban iárok el; Kegd énnékemis paranczolion, min-
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den időben kész szolgálának tapasztal Kegd. Kegdtő! min
den io valazt várok. Ezeknek utánna tarcza az io In 
Kegdet sok esztendökigh kedues io : egésségbe. 

Actum in Arcé Papa, die 20 Julij Ao 1648. 
Nicolaus Pázmány de Panasz 

P. S. Azon uagiok hogi első alkalmatosságai Ked 
szolgalatiara meniek es tebb dolgokrulis Kedcl beseliek. 
Itten penig engem Ked eggik nialabos katona szolgaianak 
tarczon, ualamikor paranczol kes lesek fel ülni és oda 
menni az noua Ked paranczolia, csak Kedis annak ideien 
titkon egi nappal elob értésemre adnia meltostassek. 

OL. Batthyány lt. Missiles 36149. (Csak az aláírás és a 
P. S. sajátkezű) l 

7. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Pápa, 1648 augusztus 11. 
Egy ítélkezés ügyében ad felvilágosítást: az 

ítélkezés nem a „sereg'% hanem a földesúri bírósá
gon történt. Az ügy folytatására lehetőséget adtak, 
nem kellett volna ezzel Batthyányi zavarni. 

Az kegd! leuelét meg adák, mit irion kegd megh ér
tettők. Iria Kegd, hogy Írására kegdnek e' dologban tö-
ruénitis láttattunk uolna, és mint hogi lett az dolog az 
tőruénikor, azt kegd tellieséggel nem tudná: Hanem in-
formátioiábul értette volna kegd, megh holt Szili Atiafi-
nak, ez dolognak törvénj szerént való kimenetelit, hogi 
helitelennek láczatnék kegdnek, miuel az Sereg székitt 
nem állotta uolna: Ugy veheti kegd azért eszében ez dol
got, hogi a'mint Kegdis irta, nem az Seregh szekin lát-
tatot, hanem az mi székűnkő, egi részént mint az capta-
nátus személieknek földesura, másképpen vegbeli Kapi-
tániságunknak hiuatala szerént ualó székünkön, honnct 
esett, ezért a' defectus, azt mi kegdnek különben ki nem 
ábrázolhattok, hanem czak ebből, hogi valaki dolgában 
nóvumot kiuán, az a' fél, vagi az ő feleletit akaria remel-
joralnj, auagi iobb alkalmatossággal akar dolgához kez-
denj. Az melliért nem köllöt volna kegdet molestalni. 
Mert egiéb erántis, adsimplice earund portium requisi-
tioiokrais, készek voltunk uolna az nóvumot meg adnj, a' 
mint mégis attuk, kiuel de iure tartozunkis, kiuáltképpen 
eféle Criminálisban, es terminustis prefigaltunk, az 
veszprémi vármegiének széke szolgáltatásúkor, Mester 
Urankés több töruénj téuő fő embereknek ielen létekben 
abban az dologban reuisioiát és finalis discussioiát, ol
talmazna In, hogi mi az ártatla vér ontást tisztünk s hi-
uatalunk szerént, leg főképpen In igassaga kiuöl, vala
kiben födőzgetnénk és rőitőgetnénk. Éltesse In kegdet 
sok esztendőkig kedues io egésségben. 

Datum Papa, die 11 Augustj Anno 1648. 
Nicolaus Pazmanj de Panas 

OL. Batthyány lt. Missiles 36. 150. (Csak az aláírás 
sajátkezű) 

8. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Pápa, 1648 augusztus 30. 
Palotai Miklós rabsága ügyében ír, akit a jani

csárok fogtak el. Most értésére esett, hogy egy 
Vrusz nevű török rabjáért ki fogják adni. 

Segeny Palotai Miklós rabsága niluan lehet Kednel, 
melj uitez módon enihaniad magaual elo mennuén, az 
torok Jaczarok által tulunk el rekeduen, nagi szók em-
berkedese után rabságra iutot: nem hiába mongiak hogy 
az ioua szokot olian helien el uesnie, mert adna bar Isten 
szók olian vitéz legent mint ő, de patientia, igi hozta az 
serence hogy megh ne segíthessük, hanem tulunk el 
rekedet. Mindazáltal nekem mostis bizoniossan irjak hogi 
egi Vruz nevű Torok Rabomért ki fogiak adni. Melien szi-
uem szerent örulok, es Keddelis akartam kozleni. Nemis 
kétlem ha Isten általam megh szabadíthatta hogy mind ő 
halaadó les érette s mind Ked elot kedues dolgot cse-
leksek. Egiebulis mindenkor kes szolgaia vagiok KK csak 
paranczolion es kiualt kepén ha Isten Kedet a pustara 
hozna, meltostatnek nekemis egi nappal elob tuttomra 
adni, hogy enis nagiob emberek sarnia alat tanulgatha-
tuan, hazamnak es barátimnak iőnendobe szolgálhassak. 

D: Papán 30 aug: 1648 
Nicolaus Pázmány de Panas 

OL. Batthyány lt. Missiles 36151. (Végig sajátkezű) 

9. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Bécs, 1648 október 8. 
örül, hogy Bécsben találkozhatnak, mert vol

nának dolgai, amelyeket közölni szeretne. Kéri, ne 
ellenezze veszprémi főkapitányságát, mert tudja, 
hogy mást ajánlott oda. s 

Az Ked ide Beczbe ualo iovetelet értvén sibul kívá
nok uala Kedel sembe lenni ha foglalatosságán engedik 
vala az uarakozast. Voltak uolnais enihani dolgaim me
lleket kozleni akartam Kedel, de azokat mas occasiora 
hagiom. Hanem ez ielen való levelem által csak kérni 
akaram Kedet, hogy ellent ne tartana benne az en 
Wesprini Capitansagom praetensioiaban, mivel ertem, 
hogy Ked mast commendalt uolt azon tistre nem tuduan 
tálam az en szándékomat, Meli gratiat Kednek mind megh 
osmerni mind megh hálálni igiekezen, annalis inkab, hogy 
Wesprimbe iob módom uolna benne hogy sem mint Papán 
magam interessé nekul, Kednek szolgálnom és keduesked-
nem mégis ösmertetnem magamat hogy mind tudok s mind 
akarok Kednek szolgálni. D: Becsbe 3 8bris 1648 

Nie. Pazmanj 

OL. Batthyány lt. Missiles 36. 152. (Végig sajátkezű) 

10. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Nyék, 1648 november 4. 
Kéri, hogy írjon a győri vice-főkapitánynak, 

hogy ne haragudjon rá, mert a veszprémi főkapi
tányságot megkapta. Ö csak hazájának akar ebben 
is szolgálni. 

Az mostani uett Ormosdi Josagombul üissza teruen 
szansandekal Viuarra es Rohonczra iuttem hogy Keddel 
szembe lehessek. Del ez nem lehetuén ezen levelem által 
alazatossan kérem Kedet meltostassek mellettem egi leve-
leczket az Giori kirali kepének mint szogoranak irnia; 
hogy tudniillik mivel Ö Felsége nekem az Wesprimi Ca-
pitansagot megh adta, ő Naga ream ok nekul uett ha-
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ragiat el uegie mert így az Wesprimi a'.apat tálam nagiobb 
karomra volna, ha tudniillik Generálisom neheztelesebe 
lesek. En penig czupan czak Hazamnak akaruan io hi-
reczkeert szolgálni, es sem pénzért sem kapsyert; giak-
ran nagi impedimentuma uolna io szándékomnak ö Naga 
ream ualo disgustusa. Bizuán azért Ked gratiaiaba, es 
bizoniossan tuduán, hogy Ked ezen dolgomba nekem leg 
nagiob szegitsegemre lehet, ezen leuelem által Kedet aka-
ram megh találni. Mivel enis Wesprimbe minden tehetsé
gemmel azon lesek, hogy Kednek ezen uelem io tetendó 
gratiaiat megh szolgálhassam, es ottis nem kulombnek, 
mint maga eggik Comuentios szolgaianak ősmcriem ma-
gamot lenni. 

D: in Niek 4 9mbris 1648-
Nicolaus Pazmanj 

OL. Batthyányi lt. Missilis 36. 153. (Végig sajátkezű) 

11. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Veszprém, 1649 január 16. 
Mivel Pápán nem lehetett szolgalatjára, Veszp

rémben akarja „helyére vinni." Felajánlja, hogy 
Batthyány itteni jószágait árendába veszi. 

Miuel Posa U. Kedhez megien akaram általa Kedet 
salutalni es magamat Kednek aianlni, hogy Ked az itt 
ualo szolgalatomat meltostassek uenni, miuel Papán lak-
uán KK nem szolgálhattam keues üdo álat, azért itten 
akarom helére uinni, czak Kedis oly kés légien az pa-
raczolathoa mint en az szolgalathoz. 

Miuel penig Kk itt Wesprim mellett uannak Josagi az 
kiknek keues hasnat ueheti tauul letelek miat, en ne
kem penig ide holmi házi szolgáltatással nagi koniebs-
segemre uolna, ugi gondoltam ha Ked arendaba ide en
gedne masfel anni kéz pénzt estendeig megh adnék, hogy 
sem az mennit Csaktorniai V: be szolgaitat KK; akar pe
nig zalogbais el uennem. Attul sem kellenek tartani hogy 
el pustulna alattam, mert ualahun még laktam es birtam 
mindenut mast mondhatnak. Azért Kedtul io ualnst 
uarok. D. Wesprimbe 16 Janu. 1649 

Nicolaus Pazmanj 

OL. Batthyány It. Missiles 36. 154. (Végig sajátkezű) 

12. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Veszprém, 1649 január 29. 
A tihanyi vajdát ajánlja a palotai jószág tiszt

tartóságára, ezzel az ő végháza is nyerne. 
Jol lehet hogy Ked ezen Tihani vaidat iol ősmeri, mi

uel mind igen Vitéz ember, es Emberséges Catholicus em
beris, De miuel engemetis megh tálalt hogy Kednel inter-
cedalnek, hogy az Palotay Jóságnak Tistartosagat nekie 
conferalna, azért ezen leuelem által kegielmednek mellette 
akartam koniorogni, hogy ked giakran megh igert gra
tiaiat hozzaia, ebben az dologba megh mutassa. 

Nekemis annibul nagi gratia lesen, mind hogy kéré
semet Ked megh halgatia, s mind hogy ilien Vitéz Ember
rel alattam való Veeghaz megh szaporodnék. 

Nemis tudok Csaktornai U: halála után az ki ennek 
az Tistnek iob Conscientiaual megh felelhessen, es ha, az 
e minapi keresem szerent azon Jóságot arendaba vagy 

zálogba Ked kezemhez bocsatanais, mast ennél magam
nak nem tartanék. 

D. Wesprimbe 29 Janu: 1649. 
Nicolaus Pazmanj 

OL. Batthyány It. Missiles 36. 155. (Végig sajátkezű) 

13. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Veszprém, 1649 február 12. 
Köszöni, hogy a tihanyi vajda ügyében kérését 

meghallgatta. A török „csintalanságáról" ír, mely-
lyel az esztergomi érsek Szent-Kereszt nevű váro
sát kirabolta. Itt is hasonló szándékkal van a 
szomszéd. A befagyott Balatonon a nem hódolt 
falvakat akarná megtámadni Pázmány is, erre bíz
tatja Batthyányi. 

Hogy Ked első kérésemet heába nem hadta alazatos-
san megh szolgalom. Enis KK ez után annal keseb es ko-
telesseb szolgaia akarok lenni, minden üdoben: ime azért 
maga Vaida U: akara Kedhez fel menni, es hozza ualo 
gratiaiat megh kosonni. Az Töröknek nagy czintalansagat 
es Érsek U: ő Naga Szent Kerest nevű uarosa el rablását 
es 300 emberig ualo Rab hozását érthette Ked. Ittis czak 
nem olian szándékba vagion somszed Ur barátunk, mivel 
czak nem nap itt közel kereskedik. Az udő iol szolgaina 
most az balaton kemény megh fagiasan minekunkis az 
Hodolatlan falukra, ha zaboaba nem iartatnanak. 

Kedtul mint igaz Hazánk Fiat az dolog iobban megh 
lehetne, es Ked arnieka alat az itt ualóknak is mód 
adattatnék. 

D. Wesprimy die 12 Febr: 1649 
Nie. Pazmanj 

OL. Batthyány It. Missiles 36. 156. (Végig sajátkezű) 

14. 
Pázmány Miklós — Batthyány Ádámnak 

Veszprém, 1649 április 9. 
Noha szóval már elmondotta a veszprémi vár 

nyomorúságos állapotát, most vice kapitányát kül
di hozzá, kéri, hogy pártját fogva segítsen a veszp
rémi bajokon. 

Noha, sóval, eminap, Nadsagodnak, bó'uszegessen az it 
való niomoiut allapotott Declaraltam, de hogi mégis Nagod 
mind it ualo regj lakos, ember által minden kepén en
nek az Veghasnak allapotjat érthesse, Vicze Capitanomat 
ő kegielmet kultem fői keruen alazatossan Nagodat, Nq-
god mint megh Niomorodot hazánknak Atia, ennek az 
igazan való Veghasnak, ez orsagunk égik kinualó bastia-
ianak, azon orsagunk közönséges jouara Partiat fognia 
meltostassek. Es hogj az minemű Punctumokat, az nemes 
orsagh eleiben fogh ő Kigielme teriesteni Nagod Commen-
datioia, es Authoritassa által veghesis vihesse melliet 
Nagodnak mind feienkent alazatossan megh szolgálnia 
igiekezunk. Datum Vesprimbe 9 Április Anno, 1649 

Nicolaus Pazmann 

OL. Batthyány It. Missiles 36. 157. (Csak az aláírás 
sajátkezű.) 
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15. 
Pázmány Miklós — Kolozsvári Istvánnak 

Pozsony, 1655 április 22. 
„Nevelőatyját" köszönti s ígéri, hogy Eszterházy 

gróf meglátogatása alkalmával őt is felkeresi. 
Édes regi io akaró Atyám gianant való V: 
Mondhatatlan nagy io keduen uettem az Ked leue'.et 

es miként czak kivul megh láttam az Ked irasat mingiart 
az regi és nekem iol osmert kep iras formán ualo kez 
iras, . megh osmertette uelem ki légien az ki iria. Vru-
lom penig KK ilien Isten nagy aldasat, hogy Isten Kedet 

mint egy üdonk-beli Patriarchat mostis io egesegben eltetti 
mely toab ualo egeseges eltet kivanom Istentul Kednek 
sokaeg. Miuel penig Groff Eszterhazi Pal Vramhoz Ígér
keztem, leuen occasiom ket auagy három hónap alat megh 
látogatom mind Groff Vramat mind penig Kedet az en 
regi Fellneuelomet. Interim Ked tarczon Isten, es Embe
rek elot io emlekezetiben. 

D. Poson 22 April: 1655. 
Ked Fia 

Groff Pázmány 

OL. Eszterházy hgi es. lt. 67. köteg 6409. (Végig saját
kezű) 
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Nikolaus Pázmány , O b e r k a p i t ä n von Veszprém 

Nikolaus Pázimány wurde bisher als einer der 
Magnatendichter in der ungarischen Literaturge
schichte in Evidenz gehalten. Auf Grund der Missi-
lenbriefe, gefunden ini den Familienarchiven, wur
den seine Persönlichkeit und sein Lebenslauf in 
eine neue Beleuchtung gestellt. Er ist als Sohn des 
Georg Pázmány, Bruders vom Kardinal Peter Páz
mány, im Jahre 1623 geboren; verloir seine Eltern 
früh. Um seine Erziehung hat sein Onkel Sorge ge
tragen. Seine Schulen hat er in Jesuiteninstitutionen 
in Graz, Nagyszombat—Tyrnava und Olmütz ab
solviert. Sein Onkel kaufte für ihn Besitzungen in 
Böhmen und Hess ihm auch den Grafentitel ge
währen. In seinem Jugendalter wollte, wohl unter 
Einfluss seiner Jesuitenumgebung, Jésuite werden; 
begab sich nach Rom; seinen Plan hat aber aufge
geben. Er hat ausländische Reisen unternommen 
und verbrachte eine längere Zeit in Paris, das er in 
seinen Briefen als irdisches Paradies pries. Im Jah
re 1641 kehrte nach Hause zurück und verheiratete 
sich. Im Jahre 1647 erwarb pfandrechtlich das Do

minium Pápa von den Esterházy' s und wurde da
mit Oberkapitän der Burg Pápa. Dies war aber für 
seine Ambition zu wenig. Trotz der Protestierung 
des Oberkapitäns von Transdanubien, Adam Batthy
ány, und des Oberkapitäns von Győr, Stefan Zichy, 
erwarb er sich die Würde des Oberkapitäns von 
Veszprém. Den Widerspruch derselben hat dadurch 
herausgefordert, dass er sich in Ermangelung der 
notwendigen Erfahrungen des Postens eines Ober
befehlshabers von solchen wichtigen Burgen be
mächtigt hatte. Sein Name lässt sich in den Kroni-
ken der Grenzburgen nicht finden. Trotzdem war 
er ein opferwilliger, gewissenhafter Oberakitän. 
Er ist im Jahre 1662 gestorben. Als Po£t hat sich 
mit den Gedichten an Nikolaus Zrinyi einen Namen 
erworben. Sein jugendliches Werk, Praxis et} Usus 
Schedae Menstruae, gehört zum Kreis der An
dachtsliteratur. Über das Schiksal seines posthu-
men! Werkes, Arbor scientiae boni et mali, weiss 
man nichts. 

Ferenc Jenei 
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