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XVI. századbeli levelek 

 
A Nádasdy-család levelezéséből 

 
A XVI. század második harmadától fogva a magyar írásbeliség 

jelentős mértékben gazdagodik: a hitújítás vitáival az irodalom kike-
rül a kolostorok köréből, és a szélesebb tömegek számára is elérhe-
tővé válik. Gyorsan terjed a könyvnyomtatás: a német Andreas Hess 
budai műhelyében az 1473-ban elkészülő Chronica Hungarorum még 
latin nyelvű, ám a Nádasdy Tamás által Újszigeten, 1537-ben felál-
líttatott nyomdában már magyar nyelven jelenik meg Sylvester János 
Új Testamentum-a – ez az első magyar földön magyarul megjelenő 
könyv. Heltai Gáspár és Hoffgreff György 1550-ben Kolozsváron 
alapít nyomdát, itt 1553-ban magyar ábécéskönyvet nyomtatnak, 
Bornemissza Péter evangélikus lelkész Pozsonyban, Huszár Gál 
1561-ben Debrecenben, Telegdi Miklós esztergomi nagyprépost 1577-
ben Nagyszombaton állít nyomdát. Mindez megsokszorozza a köny-
vek – és az olvasók – számát, a magyar nyelvű könyv eljut a közem-
berek otthonába és az iskolákba is, ahol egyre több tollforgatót, olva-
sót képeznek; az egyházi művek mellett megjelennek a világi mű-
fajok, a históriás énekek (Tinódi Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes 
Péter), a prózai krónikák, regényes históriák (Valkai András Bánk Bán 
históriája – 1567), az emlékiratok és a szerelmi líra.  

Ebben a korban azonban már nemcsak a hivatásos tollforgatók 
írnak, hanem a művelt főurak és hölgyeik, és a tanult közrendiek is, 
olyan emberek, akik nem irodalmi babérokra vágynak, nem az írás 
révén keresik kenyerüket. Ők leginkább csak leveleznek. Szinte min-
denki levelezett, aki írni-olvasni tudott. És nem latinul, hisz a köz-
rendi emberek és főként asszonyaik nem tudtak latinul, hanem 
ahogy tudtak: magyarul. A sok száz fennmaradt levélből ismerhetjük 
meg a korabeli élet minden szokását, udvariassági formuláit, gondját 
és baját, az étrendet és a gyógymódokat, a viseletet és a fegyverzetet, 
a szólásokat és a humort stb. Művelődéstörténetünk számára felbe-
csülhetetlen kincset jelentenek ezek a levelek.   
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A század legkiválóbb levélírói közé tartozik Nádasdy Tamás és 
felesége, Kanizsay Orsolya. Nádasdy (1498–1562) miután Bécsben, 
Páduában, Bolognában és Rómában tanul, 1522-ben visszatér Bu-
dára, ahol nemsokára királyi tanácsos lesz. A mohácsi csata után I. 
Ferdinánd budai várnaggyá nevezi ki. A vár elfoglalásakor, 1529-ben 
fogságba esik, és szabadulása fejében I. János szolgálatába lép. 1534-
ben újra Ferdinánd oldalára áll, és 1544-ben az ország nádora lesz. 
Sárvári udvara a magyarországi evangélikusok szellemi otthonává 
válik, iskolát és nyomdát alapít – 1534-től itt tanít, fordít és ír 
Sylvester János –, támogatását élvezi Dévai Bíró Mátyás és Tinódi 
Lantos Sebestyén is.  Harmincnyolc éves korában, 1535-ben veszi 
feleségül a tizennégy éves Kanizsay Orsolyát, kezével elnyeri a ha-
talmas Kanizsay-örökséget is. Az államügyek intézése és a hadako-
zások gyakran elszólítják Nádasdyt fiatal felesége mellől, a házastár-
saknak ilyenkor nyílik alkalmuk a levelezésre. Orsolya a férje kedvé-
ért tanulja meg a betűvetést, leveleit saját kezűleg írja meleg hangú, a 
férjéhez hasonlóan játékos, humorral teli stílusban. Nádasdy leveleit 
rendszerint szerelmes Orsikám, leányókám, fiókásom, megszólításokkal 
kezdi, és gyakran zárja tréfás aláírással: az te vén házastársad, az te apó-
kád, az te fosos gerencséred, az te herélt basád, az te villámkorbácsod, az te 
ősz kányád. Orsolya leveleit szerelmes uramnak címezi, és az kegyelmed 
Orsikája, Orsollája aláírással zárja. Levelezésük Károlyi Árpád és 
Szalay József jóvoltából látott nyomtatásban is napvilágot 1882-ben.  

 
A Nádasdy-család levelezéséből 

 
Pozsony városából, ország gyűléséből,  

1554. április 15. 
 

Tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes  
asszony házastársam! 

 
Köszönetemet és magam ajánlását. Adom tudtodra, hogy ez 

mai napon, délután öt és hat óra korba, király ő fölsége egész orszá-
gával, az mindenható Úristennek elvégezett akaratából, nem az én 
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érdememből. hanem csak az ő jóvoltából és nagy irgalmas voltából 
Magyarországnak nádorispánjává és kunoknak bírájává tőnek, ki 
legyen ő szent fölségének neve dicséretire, király ő fölségének hívsé-
gére, az szegény országnak előmentére, nekem veled egyetemben 
üdvösségemre és tisztességemre, amen. – Az többit megérted Csányi 
Akacius uramtúl, az én atyámfiától. Húgomnak vajdáné asszonyom-
nak mondd szolgálatomat. Isten tartson meg nagy sok-sok eszten-
deig és gyógyítson meg. 

 
Az te vén Nádasdy Tamás 

házastársod, nádorispán. 
 

*** 

Léka, 1554. április 23. 
 

Tekintetes, nagyságos, tisztelendő, szerelmes uram! 
 
Az én szolgálatomnak ajánlása után az hatalmas Úristennek 

nagy hálákat adok minden mivelünk való sok jótéteményirűl, ez 
mostanirúl is, kivel ő szent fölsége ajándékozott te kegyelmeddel 
egyetemben, és üdvözlöm először te kegyelmedet lélekben, azután ez 
világ szerint is, hogy az örök mindenható Úristen először lélekben 
erősítsen meg az ő szent hitének és igéjének általa az igaz hitben, 
hogy minden tévelygések távol legyenek mitőlünk, és legyünk mi 
szegény kis keresztyén anyaszentegyház egyesek, mind lélekben, 
mind testben, hogy az mi urunkat igaz hitben, atyafiúi szeretetben 
szolgálhassuk; és te kegyelmedet, én édes nádorispán uram, tegye 
nagy-jó szerencséssé és tartson meg az én árva szemeim előtt, kiért 
remélem, bízom és hiszem, hogy úgy leszen. 

Továbbá azt írhatom kegyelmednek az kevély nádorispánné 
asszony felől, hogy viselő szoknyája egy szál sincs; aki volt, azt im-
már nem lehet, hogy viselhesse, mert meg vagyon kopva; az öv színe 
szekfűszín, atlasz legyen; nádorispánné asszony ugyan parancsol 
nádorispán uramnak, hogy Kocsis Istvántúl megküldje prémjével és 
föstött gyolcsával egyetemben. 

 
Az kegyelmed Orsikája. 
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*** 

 
Bécs, 1554. december 7. 

 
Tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes leányókám! 

 
Köszönetemet és magam ajánlását. Az bársony felől írtam vala 

az te subád fölinek, de az kalmár megvallá, hogy nem tartja meg az 
színét, és úgy hagyám. Ha megvettem volna is, sem készülhetett 
volna meg az innepre, de azt végeztem, hogy mindjárást böjtre kelve 
Sárkányt Velencébe bocsássam, és mind neked s mind nekem valót 
egyszersmind meghozassam; azért bizony mindkettőnknek rongyos-
kodnunk kell ez jövendő húsvétig, kit ha az kegyelmes Úristen ér-
nünk hágy, akkor felöltözünk. Egyéb aprólékot megvetetek. Az két 
lúdfira ingyen se vássék az fogad, mert az királyné asszonynak kell 
küldened. Az vadat köszönöm, már többet ne küldj, mert azmint 
megírtam, Pozsonyból hazamegyek. 

 
Az te Apókád. 

 

*** 

 
Sárvár, 1556. április 4. 

 
Mi Istennek akaratjából egészségbe vagyunk mind, az kegyelmed kis 
Ferkójával egyetemben. Továbbá kegyelmed semmi választ nem tett, 
hogy másodhétfőn húsvét után induljak-e Keresztúrra, avagy mikor; 
írja meg kegyelmed, hadd tudjak hozzátartozni. Az fű dolgát és az 
sásét mi illesse, én magam teszek kegyelmednek választ. Az széltűl 
az gyermeknek semmi dolga nincs. Az hatalmas Úristen tartsa meg 
kegyelmedet és adjon az Úristen kegyelmednek nagy-sok húsvét 
napját érhetni kegyelmednek. 

 
Az Kegyelmednek Orsollája. 
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*** 

 
Bécs, 1556. április 29. 

 
Szerelmes fiókásom! 
 

Holnap egy szekérbeli lovat bocsátok hozzád és mihelyt írok, 
jöttön jöjj Keresztúrra, onnét hova kelletik jönnöd, esmég megírom. 

Ferkót lassan-lassan az verőfény-nézésre kell szoktatni, mert 
félő, hogy lágy szeme ne legyen, mert, ha Isten éltet, az kopja hegyire 
kell többet nézni, hogy nem sem apjára, sem anyjára, ahhoz pedig 
nem jó az lágy szem, bizony még idején – mondja Széchy asszonyom 
– az világosra kell szoktatni. Isten tartson békével. 

 
Az te Apókád. 

 

*** 

 
 

Sárvár, 1557. március 29. 
 

Az én szolgálatomnak ajánlása után, kívánom az Kegyelmed 
egészségét hallanom. Mi Istennek jóvoltából egészségbe vagyunk, az 
kegyelmed kis Ferkójával egyetemben. Én magam felől most is 
ugyanazt írom, hogy jobban vagyok, mint mikor kegyelmed itthon 
vala; az én magam gondviselésére olyan vagyok, mint kegyelmed, és 
ezt kegyelmedtől tanultam. Az doktor felől nem tudok kegyelmed-
nek mit írnom, mert csak azt mondá, hogy az dajka ne egyék halat és 
bort se igyék, az gyermeknek meggyet hagya főznünk. Hogy ke-
gyelmednek ezeket meg nem írtam, kegyelmed megbocsássa, mert 
látja Isten, hogy mind eszünk veszett vala, de Istennek legyen hála, 
most már jól vagyon. 

 
Az kegyelmed Orsollája. 

 

*** 
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A bodonhelyi táborból, 
1557. március 16. 

 
Szerelmes Orsikám! 
 

A beste fiai eltörték az én úti kamoraszékemet* és az te kis úti 
székedet hozták el, kire az én asszú faromnak csak az fele is alig fér 
reá, és míg rajta ülök, nem különb, mintha félig csigáznának, azért 
kérlek, küldd ide az kamara zsellye-széket mind vánkosával egye-
temben. A szoba előtt való pitvarban vagyon, mert hogy Kinsperger 
uramat vártuk vala, az nagy szobában volt, és én tettem bé az kis pit-
varba. Azmint írtam vala, hogy ma elindulunk, nem lehete, holnap 
indulunk, mert még ma érkezik ide bán uram és lovászmester uram. 
Egy kocsira tegyék az széket, míg ide jutnak véle. Isten tartson meg. 

 
Az te agg hadnagyod. 

 

*** 

 
Sárvár, 1557. november 8. 

 
Mi Istennek jóvoltából az kegyelmed kis Ferkójával egyetemben 
egészségbe vagyunk. Ma jöve énhozzám Zsuzsánna asszony, mit 
végez velem, még nem tudok kegyelmednek arrul írnom. Az orcám, 
míg kegyelmed itthon volt is, viszket vala; ha kegyelmednek eszébe 
jutna, mondtam is kegyelmednek, de azután ugyan bizonyába visz-
ketett, úgy annyira, hogy jól megtemérdekült az orcám bőre. Igen 
félek az orbánctul, de most, Istennek legyen hála, könnyebb, de azért 
most is alkalmason vagyon mind hévsége, mind temérdeksége. Az 
viszketése nincs olyan igen rajtam. 

Az hatalmas mindenható Úristen tartsa meg kegyelmedet. 
 

Az kegyelmed Orsollája. 
 

*** 

                                                 

*

 kamoraszék – hordozható árnyékszék 
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Bécs, 1577. november 10. 
 

Szerelmes Orsikám! 
 
Hála Istennek, hogy békével vagy Ferkóval egyetemben. Értem 

a Zsuzsánna asszony hozzádmenését, de nagyobb gondom vagyon 
orcád viszketésére. Ez héten és ez jövendőn az házak annyira megké-
szülnek, hogy mind fiastul feljöhetsz és az ó házakban szállhatsz, és 
én minden népemmel az új házakba megmaradhatok; ezért készülj. 
Ím megküldtem az gyertyát; ha mi egyéb szükség legyen is az ide 
jövésre, írd meg, mindent megküldök; mert nem kell halasztanod az 
feljövést, nem kell packázni azzal, azmi embernek egészségébe jár. 

Az orvosságot, kit Gáspár doktor kéret Balassiné asszonyom-
nak, siess Pozsonyra küldeni. 

Mikor felhivatlak, az nagy szép új szőnyeget, kit Kanizsárul 
hoztak vala fel, és azkit minap Győrrűl hozék, felhozd veled és töb-
bet is és kárpitokat is. 

Pécsi püspök számtalan marhát (kincset) hozott nekem, neked 
és Ferkónak; az több marha között egy görög ládát és egy török ládát 
és azokba külömb-külömbféle szép marhákat; azért nem küldöm el, 
hogy mikor feljössz, házad ékes legyen vele. Oly sok az marha, hogy 
egy kis tárházat megtölt. Bizony soha ilyen kevés jótételemért na-
gyobb hálaadó emberre nem találtam; úgy tatsuk, mint fiunkat. 
Ugyan csoda marhákat látsz, mikor ide jössz. Zay uram is mondja, 
hogy mind neked, mind Ferkónak hozott egyet s mást; felbontatlan 
házához vitték, de mikor hazamegyen, megküldi. – A törökkel az 
frigy megvagyon, de azért azki közel lakik a törökhöz, otthon ne hál-
jon. 

A te nádorispánod. 
 
 
 

 
 
Forrás: Lukácsy Sándor Magyar Robinson és egyéb irodalmi ritkaságok. RTV–
Minerva, Budapest, 1987. 


