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Kocsis Zsuzsanna: 

A hit levélben megírt nyomai12 

 

 
1. Bevezető 

A 16. század rendkívül mozgalmas időszak volt, a magyarság történetében hadi, 

politikai, művelődéstörténeti, irodalmi és nem utolsó sorban felekezeti szempontból is. Az 

évszázadban zajló változások átformálták a kor emberének nemcsak a saját, hanem az isteni 

világról alkotott képét is. A kora újkor Magyarországán több új vallási irányzat, köztük a 

reformáció is elterjedt, s egyre inkább megerősödött. Társadalmi rendtől függetlenül igen 

nagy arányban tért át a lakosság, s kezdte követni az „új tanokat”. A felekezetváltás, ha nem is 

terjed ki az ország egészére, nagy hatást gyakorolt területein. A protestantizmus jelenléte, 

tanai a hétköznapi élet szerves részét képezték a hitet gyakorló és nem gyakorló személyek 

életében egyaránt (vö. HORVÁTH 1957). 

 A protestantizmus és a reformáció írásbeli megjelenése visszatérő kérdése a magyar 

tudománynak. Számos kiváló munka mutatta már a társadalom, a művelődés és az irodalom 

változását (az egyes korszak tudománytörténeti összegzését részletesen lásd HORVÁTH 1957, 

MOLNÁR 2000; CSEPREGI 20133), ennek megfelelően főként hivatalos iratokra, irodalmi 

produktumokra és a hitviták dokumentumaira fókuszálva.  Más, a hétköznapi élethez 

kapcsolódó szövegemlék elemzése a téma szempontjából ritkábban valósult meg, leginkább, 

ha szorosan összefonódott valamely fent említett terület diskurzusával4. Arra vonatkozólag 

azonban kevés adatunk van, hogy a nem vallási témájú levelezéseken kívül megjelenik-e a hit 

más misszilisekben, és valójában mennyire képezte részét a hétköznapi kommunikációnak. 

Tanulmányomban ezért arra vállalkozom, hogy két főúri család levelezését megvizsgálva 

felmérem, hogy milyen aranyban és módon jelenik meg a reformáció a hétköznapi 

kommunikációban. A vizsgálat főbb kérdései: 

- milyen mértékben jelenik meg a reformáció a levelekben? 

- milyen formában jelenik meg? a) saját nézeteiket írják le a levelező felek, b) valamely 

más személy felekezeti hovatartozásával kapcsolatban írnak, c) államügyekkel 

kapcsolatban, d) személyhez vagy intézményhez nem kapcsolva beszélnek róla. 

- a felek közül ki hozza fel a témát? (kinél kerül elő gyakrabban) vannak-e nemi 

különbségek? 

- hogyan befolyásolja a címzett a téma megválasztását? 

Előzetes tapasztalatim alapján úgy vélem, hogy a hit, a vallás kérdése és jelensége megjelenik 

a misszilisekben, viszont nem tartom valószínűleg, hogy tömegesen. Feltételezem, hogy 

leginkább a levelezőpartner vallási nézeteire érkeznek majd reakciók a levelekben (vö. 

Lobkovitz Poppel). Azt azonban nem feltételezem, hogy a nemek között bárminemű 

különbség lesz abban, hogy milyen gyakran tárgyalják a témát, illetve abban, hogy milyen 

nyelvi megformálást alkalmaznak. 

                                                 
1 A Reformációs Emlékbizottság által támogatott REB-16-2-KUT-0012 számú kutatás. 
2 Jelen dolgozat a támogatott időszakban megvalósítható kutatás eredményeit összegzi, s további lehetésges 

vizsgálatok alapját képezi. 
3 Jelen dolgozatnak nem képezi tárgyát a magyarországi reformációkutatás bibliográfiájának felmérése.  
4 Az újkorban a hitviták egyik színtere a levelezés, jó példa erre Pázmány Péter kiterjedt levelezése. Azonban 

jelen kutatás nem a teológusok, papi személyek, prédikátorok, hanem az „egyszerű” hívek leveleit vizsgálja, 

melyekről valóban kevés információnk – jobbára csak kiragadott idézetek – vannak ilyen szempontból. 
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2. A korpusz 

 

A kutatáshoz 524 a 16. században keletkezett misszilis anyagát használtam fel, melyek 

együttesen adják a vizsgálatom anyagát. A korpusz két részre oszlik, a fő korpuszt Batthyány 

Ferencné Svetkovics Katalin levelei adják, az alkorpuszokat pedig a férje, Batthyány Ferenc 

és Nádasdy házaspár (Nádasdy Tamás és Kanizsay Orsolya) egykorú kéziratai adják. 

A korpusz kiválasztásnak fő szempontja az volt, hogy olyan személyek levelei kerüljenek 

bele, akik érintkeztek annyit a reformációval, hogy az hétköznapi kommunikációjukban is 

megjelenjen, azaz közvetlen környezetükben voltak reformerek vagy egyenesen a 

családjukban. Ez mindkét főúri família esetében elmondható (vö. HORVÁT 1957, VIDA 1988, 

KOLTAI 2012). Batthyány és Nádasdy alakja pedig abból a szempontból is figyelemre méltó, 

hogy felekezeti hovatartozásukról és nézeteikről még ma is vitatkoznak a kutatók. Így saját 

utalásaik, közvetlen környezetük viselkedése e témában is informatív lehet. 

 

2.1. Báziskorpusz 

Vizsgálatom korpuszát 256 misszilis alkotja, melyek 1538 és 1575 között íródtak;  

Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelezésének részét képezik. A szövegek betűhű 

átiratban TERBE ERIKA adta közre a Régi Magyar Levéltár sorozatban (2010). Választásom 

azért eset ezen levelekre, mivel egységes és alapos átiratok, melyek megbízható alapját 

képezik nyelvészeti kutatásoknak is. 

  A misszilisek, mint már említettem a 16. század második felében íródtak, évenkénti 

eloszlásuk azonban egyenletlen. A levelek zöme 1567 és 1570 közt keletkezett (1567 – 33,  

1568 – 42, 1569 – 46, 1570 – 34) (TERBE 2010: 30). Datálásuk helyét tekintve azt 

tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb levél Németújváron lett lejegyezve (195), ami nem meglepő, 

hiszen Svetkovics Katalint ide hozta Batthyány Ferenc házasságuk után, s  végrendeletében 

ezt hagyta örökül özvegyének. Nagy mennyiségű levél íródott még Bécsben (30) és Pornón 

(15), aminek oka, hogy a pestisjárvány idején a nemesasszony ide menekült. A 

missziliscsoport többi tagja Kőszeghez, Rohonchoz, Szalónakhoz és Vinnicéhez köthető 

(TERBE 2010). A levelek nem egy kéz produktumai, hanem Svetkovics Katalin különböző 

deákoknak diktált szavai (fej és kéz viszonyáról lásd bővebben a 3. pont alatt). Helyesírásukat 

és hangjelölésüket tekintve nem egységesek, több különböző gyakorlat váltakozik a 

misszilisekben (a hangjelölési táblázat l. TERBE 2010-ben közzétett táblázata).  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért Batthyányné levelei adják a báziskorpuszt és miért nem 

férje levelei? Ennek oka, hogy férje távollétében Batthyányé irányított a Batthyány-uradalom 

centrumát, Németújvárat (s vele együtt a többi birtokot is), s ügyelte az ott tartózkodó nemesi 

fiatalok és udvari nép életét, így kihatással volt azok vallásgyakorlására is. Más főúri 

asszonyokhoz hasonlóan – például későbbi utódjához, Lobkowitz Poppel Évához (vö. KOLTAI 

2012) –, valószínűleg maga is próbála formálni „gyermekei” lelki életét.  

 

2.2. Alkorpuszok 

 

  Alkorpuszomnak további 50, Batthyány Ferenchez és további 200 Nádasdy Tamáshoz 

és Kanizsay Orsolyához köthető magyar nyelvű irat képezi. 

Batthyány Ferenc több nyelven, köztük magyarul is, kiterjedt levelezést folytatatott. 

Vizsgálatomba ezen, magyar nyelvű missziliseit elemeztem, melyek keletkezési ideje 1517 és 
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1566 (a bán halála) közé esik. Korai levelei között, több saját kezűnek minősített található, 

köztük nem egy feleségéhez írt. Későbbi misszilisei feltehetően deákok munkja, alátámasztja 

ezt az is, hogy felesége több ízben írt férje beteges voltáról.5 A kéziratok egy része 

szövegkritikai kiadásban, HEGEDŰS ATTILA és PAPP LAJOS gondozásában jelent meg 

(Hegedűs-Papp 1991), más levelek azonban kiadatlanok, s jelenleg a Nemzeti Levéltár 

állományának részét képezik. Vizsgálatomba mindkét csoportból kerültek levelek. 

  Az alkorpusz másik tagját a Nádasdy-Kanizsay házaspár levelei adják. Összesen 224 

levél, melyek magyar nyelven részben saját kézzel, részint íródeákok által íródtak, valamint 

egyéb a családnál familiáris szolgálatot betöltő személyek közreműködésével. A leveleket 

több ízben is kiadták már, jelen válogatás VIDA TIVADAR szövegközlését használja fel, mely a 

missziliseket olvasatban adja meg (VIDA 1988).  

 

3. A korpuszokban szereplő személyek 

3.1. Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin 

 

  Batthyány Ferencné a szlavón származású Svetkovics nemzetség tagja volt. Habsburg 

Mária királyné, mint udvarhölgyét említi, akit hozzáadott a királyi pincemesterhez, Batthyány 

Ferenchez. Az esküvőt 1524. január 20-án tartották, mint azt Mária királyné leveléből tudjuk 

(vö. TERBE 2006: 28). A párnak nem született gyermeke, viszont a kor nemesei szívesen 

küldték ifjaikat Batthyány Ferenc és Svetkovics Katalin udvarába, hogy ott művelődjenek. A 

nevelt fiakat és lányokat Batthyányné előszeretettel említi leveleiben sajátjaiként. Férje 1566-

os halála után Katalin asszony nem házasodott újra. Halálának időpontját nem tudjuk 

pontosan, valószínűleg az 1575-ös év elejére tehető. Utolsó levele ezen év márciusában kelt, 

közel egy hónappal később tiszttartója a Katalin asszony súlyos betegségéről számol be 

Batthyány Boldizsárnak (részletes életrajza TERBE 2006; 2010).  

Svetkovics Katalin korának nemesasszonyaihoz hasonlóan kiterjedt levelezést 

folytatott. Egyaránt levelezett a nemességgel (pl. Nádasdy család), mint a közemberekkel 

(tiszttartók). A ránk maradt iratok nagy része azonban saját és férje rokonságának küldött 

levelek, melyek közül a legtöbb Batthyány Boldizsárnak, sógora fiának szól – 161 levél (vö. 

Terbe 2006: 39). Férjének, Batthyány Ferencnek írt levelei nem maradt fenn. 

 Svetkovics Katalin a római katolikus hitet gyakorolta. Hogy a reformációhoz hogyan 

viszonyult, arról nem áll sok adat a rendelkezésünkre. Tudjuk, hogy férje szimpatizált a 

mozgalommal. Udvarukban több protestáns tanító és prédikátor is megfordult. Húga, 

Svetkovics Erzsébet áttért a protestáns hitre férjével, s gyermekeit is ebben a hitben nevelte. 

Boldizsárral élete végéig szoros kapcsolatban maradtak, s Kristóffal, Erzsébettel némileg 

megromlott viszonya, de ennek okában a házaspár viszályai álltak. 

  

3.2. Az alkorpuszok szerzői 

Batthyány Ferenc a 16. század egyik legtekintélyesebb nyugat-dunántúli főura. 

Családja a Rátót nemzetségbeli Kővágóörsi családból származott (Koltai 2012). Batthyány 

mondhatni egész életét a királyi udvar szolgálatában és annak vonzásában töltötte, igaz, hogy 

ez a király udvar nem egy, hanem négy uralkodót jelentett. Fiatalon II. Ulászló udvarába 

került tanulni és később szolgálni. Jelen volt a Dózsa György vezette felkelés leverésére 

indított hadjáratban (TERBE 2010: 24; KOLTAI 2012). Ulászló halála után fiát, II. Lajost 

                                                 
5 A 16. században az írás „nehéz mesterségnek” minősült, a betegek, várandós anyák tartózkodtak tőle. Így, 

amikor a bán maga is megbetegedett, nem valószínű, hogy maga írja leveleit. 
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szolgálta. Az ifjú király udvarában kezdett pályája igazán felfelé ívelni, öt esztendő alatt a 

kamarási címtől a főpohárnokon keresztül egészen a báni kinvezésig jutott (1522). 

Érdemeinek elismeréseként 1524 kapta meg az uralkodótól Németújvárat, amit a család 

székhelyévé tett. Ugyanebben az esztendőben vette nőül Svetkovics Katalint (TERBE 2010: 

24). Batthyány Ferenc több hadjáratban is részt vett, s elkísérte urát a tragikus kimenetelű 

mohácsi ütközetbe is (TERBE 2010: 24).  Lajos halálát követően előbb Szapolyai Jánoshoz 

szegődik. Később Ferdinánd király szolgálatába áll, s haláláig híve marad. Az udvari szolgálat 

befejeztével Németújvárra vonult vissza, itt is hunyt el 1566-ban. Örököse testvérének, II. 

Boldizsárnak az unokája, III. Boldizsár volt. (részletes életrajz KOLTAI 2012) 

 A bán, feleségéhez hasonlóan, kiterjedt levelezést folytatott magyarul, németül és 

latinul is. A fennmaradt iratok egy része részint hivatalos ügyeket tárgyal, részint 

magánügyeket. A címzettek között így hivatalnokokon keresztül, a familiárisokon át a közeli 

családtagok, így felesége is megtalálhatók.  

 Kapcsolata a reformációval igen összetett. Római katolikus hitben nevelkedett, s 

később a katolikus hitet követő és támogató Habsburg dinasztia szolgálatába szegődött. 

Dunántúli birtokain azonban engedélyezte a „házas papok”, azaz protestáns lelkészek 

ténykedését (KOLTAI 2012), sőt magát Dévai Bíró Mátyást is vendégül látta Németújváron. 

Mint a család tekintélyes, idősebb tagja szerepet játszott unokaöcsei neveltetésében, akiket 

előbb protestáns tanítók gondjaira bízott (s jóváhagyta, hogy Melanchthon műveit olvassák). 

Később azonban a fiatalembereket katolikus egyetemekre küldte (KOLTAI 2012). Az 

unokaöcsökről tudjuk, hogy Batthyány Kristóf támogatta a protestáns hitet, III. Boldizsár 

pedig már az egyház tagja volt. 

 

3.3. A Nádasdy házaspár 

 

Nádasdy Tamás és Kanizsay Orsolya a 16. század azon nemesei közé tartozik, akikről 

a mai kor embere gyakrabban hallhat, leginkább legendás házasságuk miatt. A pár 1535-ben 

kelt egybe. A frigy egyik fő motiváló ereje az volt, hogy Kanizsay Orsolya a híres (és gazdag) 

Kanizsay család utolsó sarja volt, azonban lányként nem örökölhette volna a Kanizsay 

vagyont. Hogy örökségét megszerezze udvari pártolóra volt szüksége, akire Nádasdy Tamás 

személyében lelt, illetve leltek gyámjai a 12 esztendős gyermeknek. A kevésbé tekintélyes 

famíliából származó, de tudományokban és politikában igen tehetséges Nádasdy segítségére is 

volt Orsolyának, akit később feleségül vett. Nádasdy Tamás, Batthyány Ferenchez hasonlóan 

szintén szolgált Szapolyainak, majd a Habsburgok oldalára állt, ahol fényes politikai karriert 

futott be. A házaspár szintén kiterjedt levelezést folytatott. A művelt férj latinul, magyarul és 

német is levelezett, míg a feleség csak magyarul. Mindketten írtak sajátkezű leveleket, de 

íródeákokat is alkalmaztak. Levelezésük különlegessége, hogy Kanizsay Orsolyát férje 

tanította meg írni (VIDA 1988). 

Viszonyuk a reformációhoz is igen hasonlóa a Batthyány házaspáréval. Nádasdy 

Tamás szimpatizált az új tanokkal. Udvarában több protestáns prédikátor és tanító is 

megfordult. Batthyányhoz hasonlóan maga Dévai Bíró is. Mindemellett a nádor jó viszonyban 

volt a katolikus papsággal, sőt Oláh Miklóssal baráti viszonyban voltak. Neje hitéről, 

hasonlóan Svetkovics Katalinhoz, tudjuk, hogy katolikus volt, de férje protestáns kapcsolatait 

nem ellenezte (HORVÁTH M. 1838, HORVÁTH J 1957, BESSENYEI 2005). Kanizsay több 

rokonai is protestáns volt, s Batthyányéhoz hasonlóan ő is töretlenül tartotta velük a 

kapcsolatot. 
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4. A levelek elemzése 

A vizsgálat során a 524 magyar nyelvű misszilist tanulmányoztam, melyeket a fent 

említett személyek írtak egymásnak, illetve rokonaiknak, familiárisaiknak, ismerőseiknek és 

szolgálóiknak írtak. A levelek a magánlevelek csoportjába sorolhatók, keletkezésük ideje 

1517 és 1575 közé esik.  

A vizsgálat során a levelekben olyan szakaszokat, kifejezéseket, utalásokat kerestem, 

melyek a hittel, egyházakkal vagy vallással kapcsolatosak. Az elemzésnek két szakasza volt. 

Az elsőben azokat a lexémákat vizsgáltam, melyek expliciten kifejezik az egyházhoz való 

kötődést. Ide soroltam a hit ima, vallás, könyörög, áld, fohász szavak valamennyi 

alakváltozatát és származékát6. Ezt követően az egyes felekezetekhez kötődő fogalmakat 

kerestem, mint például mise, szentek, prédikátor, úrvacsora stb., illetve a felekezethez köthető 

meghatározó személyek és helyek említéseit (pl. Melanchthon, Kálvin, Luther, Dévai Bíró, 

aktuális pápá és püspökök, Róma, Wittenberg stb.) 

A kutatás második felében az eufemizmusokat vizsgáltam, vagyis azokat a 

szakaszokat, ahol nem beszélnek nyíltan a vallásról. Természetesen ezen szakaszok vizsgálata 

a mai kor embere számára részint megfejtethetetlen lesz, mert ugyan a kor, ha úgy tetszik 

zsargonját némi történeti pótkompetencia segítségével megérthetjük (vö. CSEPREGI 2013), 

azonban teljes egészében soha, mivel egy attól eltérő szociokulturális kontextusba 

szocializálódtunk.  

 

5. Eredmények 

Svetkovics Katalin levelezésében rendkívül finoman és tapintatosan kezeli a vallás 

kérdését, sőt szinte már úgy tetszik kerüli a témát. Saját hitvallására szinte soha nem utal. 

Kötelezvényében, melyben arról tanúskodik, hogy őrzi a Batthyány javakat, ugyan használja a 

főnevet, azonban itt ’fogadalom’ jelentésben: „kÿ ez maÿ Napon az en wram wallassara, es az 

ew atthÿafiaera. | es az enÿmre ith wÿwarat az ew felsseghe Jtelew pechetÿ ala Rewaÿ ferencz 

wram keze | altal; „. Ezt más leveleiben is megtaláljuk, egy birtokszerződéssel kapcsolatban 

ezt írják: Touabba | Ezt Jrhatom kehnek hog Az te .k. kÿwansagat Az En Ewcemnek | 

wallasarwl, Az az A Conditiot Az Mÿnt te .k. kez Az Charlokewzÿ | Joszagot ewnekÿ elteÿg 

Engednÿ (89)7. A kötelezvény szövegében Svetkovics Istenre és a „ew zenth 

Ewangelÿomara” esküdött fel: zabad | akaratom zerinth megh eskewttem az zenth \ 

Ewangelÿomon, kezem irassawal es pechetemme. 

Az esküszövegen kívül a misszilisek szövegében Isten többször szerepel. Legtöbbször 

jókívánságokban „az wristen tarchion es eltesson kegteket (225); Az .k. Betegsegett Bÿzonÿ 

szÿw¯ | szerent Banom de vgÿ kell lennÿ mÿnt | isten akarÿa  (50); Az wr isten k: | Egÿ fÿw 

Magzatoth Adotth (197); Es az wr isten aggÿa hogÿ k: Erometh Lathassa. (197); az Jsten 

twgja Š | zenth felsege, Š markaban wagjwnk zabad welenk | Az mÿ dolgonk chjak kenjerg°s 

thowaba aztis ertem (155) illetve a záróformulák részeként „Isten tarcha meg”. A különböző 

felkezetek jelentős/vezető személyei nem kerülnek említésre a levelekben vallási 

szempontból. A szentek naptári ünnepei több alkalommal is említésre kerülnek a 

misszilisekben: Szent Tamás:, Es szent | Thamas Napÿan telÿk kÿ (77), Szent Luca: En 

Twrûenth hattam Volt felele | Zenth luczasson Napian (116), Szent Mihály szent mÿhalÿ 

napÿara megh | adna .k. (58) Szent Márton, kÿwantam. Zenth Mÿhal napÿat nem Jra az 

                                                 
6 Természetesen a szócsaládok különböző szófajú származékai is belekerültek a vizsgálatba. Tehát a hit esetében 

a hisz, hívő stb. Az ima szó esetében, az imád, imádság, imádkozik.  
7 A számok az adott szövegkiadások levélszámozásásval megegyezők. 
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lewelbe | hanem Zent Marton napÿat mind azon altal aztis be | wettem es nem akartam k:det 

annekÿl hadnÿ, |(60), Szent Lőrinc: Ha az gÿwlesth | Zenth Loorÿncz Napiara halaztottak. 

Azonban ezek a napok inkább dátumkijelölő szerepükben, mintsem szakrális értelemben 

jelennek meg (szent mÿhalÿ napÿara megh | adna .k.). Svetkovics Katalin Istenre és 

parancsaira többször hivatkozik családtagjainak békítése során: „Bÿzon azt ighen kÿwannam 

es akarnam, hogi egzer megh | bekewlhetnetek az ew Attiafÿawal, kÿ isten eleotis kedwes | 

wolna, Mert az wgian ighen Jsten ellen walo dologh, | hogi illÿ nagi gÿewleolsegghel es 

haraggal Ennÿ Jdeigh | wagtok egi máshoz, Kÿrewl bÿzon nagi Zamot adthok tÿ | az wr isten 

eleot, Mert affele dolgot az wr isten | ereossen Mÿnnÿaÿwnknak tÿltia, Es az, az ew legh | 

Nagiob es feoÿeb parancholattia, hogi egi maast tÿzta | zÿwbeol zeresseok, es wgi lezewnk az 

nagi istennek | kedwebe”. A hit gyakorlásához szükséges tárgyi elemek közül a könyvek 

kerülnek említésre levelezésében. Ezek egyértelműen a katolikus valláshoz kötődnek: „Az 

zenth Bernald kÿnweÿ felul azt Jrhatom k:nek | hog wg wagÿon, hog woltak zegin wramnak, 

de | wagÿon harom eztendewnel tewb, hog zegin wram | az Nÿtraÿ pispeknek atta”. A szöveg 

érdekessége, hogy a könyveket Batthyány Kristóf, a bán protestáns hitre tért unokaöccse kérte 

az özvegytől. Hogy miért volt szüksége szentekről szóló könyvekről (amiket később a nyitrai 

püspök birtokolt) a szövegből nem derült ki. Mindenesetre érdekes lehetőséget ad a további 

családtörténeti kutatásokhoz. 

A kontrollanyag elemzése résznem hasonló eredményeket hozott, mint a Svetkovics 

levelek. Ugyanakkor elmondható, hogy a Nádasdy házaspárnál jóval több alkalommal. 

jelennek meg a katolikus ünnepek és az azokhoz tartozó (nép)szokások. Ilyen például a Szent 

Orsolya napi bélés, ami részben Kanizsay Orsolya nevenapjának és védőszentje napjának 

megünneplésére is utal vagy Szent Tamás napja „Isten tartsa meg Kdet nagy sok Szent Tamás 

napjáig” (7) – szintén a védőszent ünnepe. Nádasdy egy levelében így ír: „Szent Orsolya 

asszony bélését megvárnám tűled” (187). Ugyanakkor a vallás és a felekezetek említése nem 

túl gyakori, többnyire semleges, jobbára az Atya és ritkábban a Fiú említése történik. 

Kanizsay Orsolya: „Istennek legyen hála” (120), „hanem az egy Jézus Krisztusban, ki 

miérettünk megholt, feltámadott, mennybe ment, az ű szent atyjának előtte esedezik a mi 

bűneinkért…” (121) Kanizsay Orsolya, szinte ugyanúgy viselkedik, ahogy a bán neje (talán 

neveltetésük és pozíciójuk hasonlósága miatt is). A férfiak által írt levelek is igen hasonlóak. 

A szentek ünnepnapjai szintén inkább határjelölőként működnek, Isten említése a 

záróformulák és jókívánságok, vigasztalás elemei. Kanizsay Orsolya férje nádori 

kinevezésének hírére írta: „…az hatalmas úr Istennek nagy hálákat adok minden mivelünk 

való sok jótéteményirűl, ez mostanirúl is, kivel ű szent fölsége ajándékozott…”, Nádasdy így 

kérlelte feleségét: „Istenért kérlek, írd meg, hogy mint vagy, mert jóllehet nehéz az te 

nyavalyád, de ha valami nyavalyád vagyon, kinnebb, hogy értsem”, Batthyány pedig így 

vigasztalta nejét: „ne bankoggyal, Jsten mind jol aggya” (58). 

Mindkét házaspár levelezéséből kiderül, hogy aktívan tartják a kapcsolatot egyházi 

személyekkel. Batthyány Ferenc unokaöccsének, Kristófnak javasolja szerzetes tartását, de 

olyan szerzetesét, aki: „jámbor szerzetes megtartja az ő szerzetit” (150), továbbá böjtöl és inti 

attól, hogy hitét (szerzetét) szegőt tartson: „de olly zerzetet, Neh tarch Mynt wylaky wram | 

Mert Neha Neha Meg zegÿ”.  Nádasdy Tamás egy alkalommal azt kéri feleségétől, hogy 

prédiktort küldjön hozzá: Továbbá kérlek, édes lányom, küldd fel a prédikátort hozzám (185). 

Nádasdy e kérése a mai kor emberének első olvasatra félreérthető lehet, hiszen a prédikátor 

szó ma talán ismertebb és gyakrabban használt, de másodlagosan kialakult jelentése a 

’protestáns pap’ (1618-os első említés), míg az elsődleges – így feltehetően még Nádasdy is 

ebben az értelemben használta – a ’domonkos rendi szerzetes, hitszónok’ (TESz). A nádor 



7 

 

más levelében a püspökök és a pápa követének fogadásáról számolt be. Egy alkalommal így 

írt feleségének: Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther, de meglátja űszentsége, 

hogy a luterök ellen szolgálni akarok néki. (207). Nádasdy a pápá üzenetét tolmácsolta 

feleségének, melyeket a pápa külön embere vitt neki hitire és tisztességire. További eltérés, 

hogy a Nádasdy család leveleiben az ünnepek és vallási gyakorlat is elő-elő került. Nádasdy 

például az Aprószentek ünnepi prédikációjának meghallgatására és ünnep megtartására 

buzdítja nejét (207). A férfiak és nők levelei közt különbség, hogy a nők inkább a vigasztalás 

és jókívánsággal kapcsolatban vonják be a hitvilágot, míg a férfiak utasításokat is adnak, 

illetve állást foglalnak egy-egy hitbéli, illetve gyakorlati dologról (Batthyány a jó 

szerzetesről), illetőleg közlik saját hitükre érkezett reflexiókat, ahogyan a pápá is reflektált 

Nádasdyéra (207.). 

 

6. Zárógondolatok 

 

Tanulmányomban a vallással kapcsolatos megnyilvánulásokat kerestem katolikus 

levélírók katolikus és protestáns személyekkel folytatott levelezésben. A levelek nem hitviták, 

így arra derítenek fényt, hogy egy „átlagos családi” levelezésre hogyan hat a 

levelezőpartnerek vallása, hogyan konstruálódik meg a hit, Isten és a vallás. Látható, hogy a 

felek a hétköznapi, átlagos levelezésében nem jelent különbséget a címzettek vallása. A 

levélírók kifejezetten semlegesen használják a fogalmakat. Kivételt ez alól a férfiak levelei 

jelentenek, akik hitükkel kapcsoltban időnként állásfoglalásra kényszerülnek. A hitvitákkal 

szembe a levelek viszonylag anyaga talán szegényesnek tűnhet, ugyanakkor véleményem 

szerint minden előfordulás egy-egy újabb töredéken annak az igen összetett képnek, amelyet a 

16. század felekezetileg és szociálisan is összetett társadalma ad. Jelen vizsgálat egy kiterjedt, 

s átfogó kutatás alappillérét képezheti, amely – megfelelő támogatással – újabb oldalát 

mutathatja be annak a korszaknak, amelyről már számos adatunk van, de még mindig csak a 

megismerésének útján járunk. 
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