L . B oza i Zsuzsa

E gy ren d h agyó életú t: T h u rzó O rso ly a
Thurzó Orsolya 1570. október 21-ón született Liethaván1, Thurzó Ferenc és
Zrínyi Katalin második gyermekeként. Gyermekkoráról nem maradtak fenn
adatok, sőt 1591-ig semmi biztosat nem lehet tudni róla. Bár mindkét szülője
vagyonos és befolyásos családból származott, gyermekeik jövőjéről megfelelően
gondoskodhattak, Orsolya élete mégis kisiklott.
Tévedésből a Czobor Erzsébetnek címzett levelek közé sorolva találtam meg egy
1591. szeptember elsején nénjének23írott levelét*. 1591-ben már nem lakott
otthon, Erdélyben, Udvarhelyen élt. Szinte biztos, hogy csak házassággal kerülhe
tett ilyen messzire Trencsén megyei családjától, nem tudni azonban, hogy kihez
adták feleségül. 1591-ben azonban már özvegy lehetett, mert magáról mint árváról
írt. Úgy tűnik, életét egyedül igazgatta, s éppen újraházasodása ügyében kért
tanácsot nénjétől. A levél szerint egy bizonyos Gyulafíy úr járt nála lánykérőbeii4.
Nem tudni azonban, hogy ez a Gyulaffy úr valójában ki volt, magának kérte-e
Orsolyát vagy másnak. Nagy Iván ugyan a Thurzó család leíráskor említ egy
bizonyos Gyulaffy Istvánt, mint Thurzó Orsolya féijét5, de ugyanezt a Gyulafíy
Istvánt a Gyulafíy család leírásakor már nem jelzi a családfán6. Ha Thurzó Orsolya
volt is Gyulaffy Istvánná, a házasság nem tarthatott sokáig és gyermek sem maradt
belőle. Lehetséges azonban, hogy ez a bizonyos Gyulaffy másnak, talán éppen a
Nagy Iván által második férjként jelölt Ghyczy Ferencnek kérte meg Orsolyát.
Ghyczy Ferenc minden kétséget kizáróan félje volt Orsolyának, aki 1601-ben már
mint néhai Ghyczy Ferencné írta alá bátyjához címzett levelét7.
Az mindenesetre egyértelműnek látszik, hogy a házasság szervezéséből kihagy
ták az akkorra már a családi vagyon egészét birtokoló Thurzó Györgyöt, a
beleegyezést Orsolya a nővérétől, de még inkább sógorától, Perényi Györgytől

1 Régi családi feljegyzések. A Thurzó család naplója. In. Történelmi Tár 1888. 778.p.
2 Valószínőleg Petényi Györgyné Thurzó Annáról van szó, aki 1565, október 18-án sziiletett és 1599.
július4-én halt meg.TörténelmiTár, 1888.778.p. Félje Perényi György Nagy Iván adatai szerint Abaúj
megyei főispán volt és Békés Gáspár híveként emlékezik meg róla. Nagy Iván, 5. kötet, Perényi család,
236.p.
3 Biccsei Állami levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya levele ismeretlenhez. Udvarhely, 1591 .szep
tember 1. 90Ö.III-T/16.
4 A levelet lásd a mellékletben.
5 Nagy Iván, 7. kötet, Thurzó család 2Q2.p. Ugyanakkor Orsolya nővérét, Perényi Györgyné Thurzó
Annát első félje halála után szintén “összeadja” ugyanezzel a Gyulaffy Istvánnal. Nagy Iván, 5. kötet,
Perényi család, 236.p. Ez egészen bizonyosan tévedés, mert a Thurzó családi napló feljegyzései szerint
Anna 1599, július 4-én mint Perényi Györgyné halt meg. Történelmi Tár, 1888. 778.p.
6 Nagy Iván, 2. kötet, Gyulafíy család, 482-p.
7 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek, Farnas, 1601. április
23. 610. II-T/23.21.
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várta. Talán épp emiatt, nővére kiházasitásaival ellentétben Orsolya nem kapta
meg az őt illető részt a szülői vagyonból, s még 1604-ben is ezt követelte bátyjától8.
Pedig a Ghyczy Ferenccel kötött házasság nem keresztezte Thurzó György
érdekeit, sokkal inkább előnyös lehetett számára. A Ghyczy család már a 16. század
közepén két ágra szakadt és ennek megfelelően birtokaik is két nagyobb tömbben
helyezkedtek el. Az egyik, Ghyczyjózsa ága Bars9 és Nyitra10 megyékben szerzett
birtokokat, Ghyczyjózsa pedig Nyitra megyei alispán volt.
A család másik ága, Józsa öccsei, János és Farkas Erdélyben telepedtek meg.
Ghyczy János 1585 1588-ig Erdély kormányzója és Báthory Zsigmond fejedelem
gyámja volt, komoly birtokokkal rendelkezett11, amelyeket 1589-ben bekövetke
zett halálakor öccse, Farkas gyermekeire, közöttük Ghyczy Ferencre hagyott.
Ferencre szálltak testvére, a gyermektelenül meghalt Ghyczy Péter, Báthory
Zsigmond udvarnokának birtokai is12. Ezzel a század fordulóján már Ghyczy
Ferenc volt a család erdélyi jószágainak egyedüli birtokosa, aki Thurzó György
számára fontos kapocs lehetett szükség esetén Erdély, és a család támogatójának
számító Báthory Zsigmond fejedelem, illetve a Ghyczyek nyitrai ága felé is. A
birtokok örököse egyetlen férfiutódként pedig Orsolya fia, Ghyczy György volt.
így ezek a kapcsolatok hosszú távra is biztosítottnak látszottak. Ezzel az 1600-as
évben Orsolya, annak ellenére, hogy bátyjával a viszonya rendkívül rossz volt,
bizakodóan nézhetett ajövőbe.
Ghyczy Ferenc azonban 1601 előtt meghalt, s mivel a családnak nem voltak rajta
kívül Erdélyben felnőtt férfi tagja, Orsolya éppen a legválságosabb időszakban,
Basta és Vitéz Mihály bejövetele, tatár és hajdú dúlások idején maradt magára,
minden támasz nélkül. Thurzó György azonban sorsára hagyta nővérét. Orsolyá

8 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek. Farnas, 1604.
március 7. 610.II-T/23.7-8.
9 Maksay Ferenc: Magyarország birtokállománya a 16. század közepén. I-II. Budapest, Akadémiai,
1990. Továbbiakban: Maksay, 1990. Ghyczyjózsa Bars megyében Oszlány birtokát bírta 11 portával.
I. kötet, Bars megye, 155.p,
10 Ghyczy Józsa birtokai Nyitra megyében Assakürt és Kisvicsáp. Maksay, 1990.1. kötet, 566.p. Nagy
Iván adatai szerint új adománykét 1558-tól szintén bírta ínég Nyitra megyében Ilmér, Paincza,
Vasárd, Kisrippény, Vámosújfalu egy részét, illetve Kis-Trencsén, Nádas, Kiselecske, Jablanckürt
és Tormás puszta egészét valamint az alsószőllősi és gencsi részbirtokokat. Nagy Iván, 2. kötet,
Ghyczy család, 398-399.pp.
11 Mégjános Zsigmondtól kapta Marosszékben Csokfalvát és Bedét, ezeken kívül adományként 1587tól bírta Gyalu várát, Szászfenest, Szászlónát, Nagykapust, Kereslet, Vistát, Garbófőt, Darócot,
Tüzet, Egerbegyet, Hévszamosl, Sztolnát, Ol-Tótfalut és Sólyomleiket. Nagy Iván, 2. kötet, Ghyczy
család, 393.p.
12 A Kiikiiilő megyei Sákod, illetve a Belső-Szolnok megyében - Báthory Zsigmond által 1597-ben
adományozott Kodor, Alsó-Gyékényes, Törpény, Keményő-Pestes és Mánya birtokrészei. Nagy -.
Iván, 2. kötet, Ghyczy család, 394-395.pp.
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nak hamarosan akadt pártfogója, egy bizonyos Rotfies úr, aki oltalmába vette az
asszonyt, és anélkül hogy bátyja véleményét és beleegyezését kikérhette Volna,
rábeszélte Lindái Tóbiással13 való házasságra.
Tóbiás Lindau azonban ugyanolyan gyökértelen volt Erdélyben14, mint ami
lyenné a háború és a katonák dúlása Orsolyát tették, így a házasság kevesetjavított
a helyzetén. A bujdosás, állandó menekülés volt a sorsa továbbra is, pénze,
értéktárgyai odavesztek, birtokait feldúlták, s végül már ruhája is alig maradt15.
Viszont az önkényes újraházasodássai Orsolya végképp kirekesztette magát azok
ból a pozíciókból, amiket magyar, illetve erdélyi főúri nőként korábban birtokol
hatott. A Thurzó családból pedig, bár ekkorra ez még nem tudatosult benne,
egyszer s mindekorra kitagadtatott. Mikor 1604-re a helyzete annyira tarthatatlan
ná vált, hogy el kellett hagynia Erdélyt, Biccse felé indult, Thurzó György azonban
nem engedte be a várba nővérét a két gyermekével16, s csak hosszas kérlelés és
rábeszélés után húzhatták meg magukat Hricsón. Hosszabb időre azonban nem
volt halandó befogadni a bujdosókat, különösen a férjet, Tóbiás Lindaut akarta
minden eszközzel távol tartani, mert azt gondolta, hogy csak a családi vagyonra
pályázik.
Orsolya 1605 tavaszán gyermekeivel tovább indult Teschen felé, miközben férje
katonai szolgálatokat vállalt, hogy a családot eltarthassa17. Mezricz-ben állapodtak
meg, itt házat béreltek, ami hamar felemésztette a pénzüket. Orsolyának rá kellett
ébrednie, hogy nincs miből megélniük, s hogy a helyzetből nincs más kilábalási
lehetőség, mint valahogy, akár zálogként is, de birtokokhoz jutni, addig is, míg a
béke megkötésével vissza nem térhetnek erdélyi birtokaikra. Tóbiás Lindau
felesége birtokainak ügyében supplicatioval indult Bécsbe majd Prágába18, Orso
lya pedig bátyját ostromolta két-három naponként, hogy birtok zálogba vételéhez
adjon kölcsönt, illetve hogy a békekötéskor járjon közben az erdélyi jószágokért.

13 Orsolya több változatban is használta asszonynevét. Egyszer Lindái Tóbiásnéként, másszor Tóbiás
Limanénak, vagy Lindanénak írja alá magát. Lindái vagy Linda ncvő erdélyi nemesi családról Nagy
Iván nem tud, ebben a korszakban egy Lindvai Jánosról és gyerekeiről tesz említést, az nem derül
ki, hogy birtokaik hol voltak, csak annyit említ, hogy az egyik Lindvay lány a Szunyogh családba ment
féijhez. Sokkal valószínűbb, hogy ez a Linda, Linta esetleg l indau nevő ember tcscheni vagy
sziléziai nemes lehetett, erre utalhat az, hogy Orsolya néha fordítva és nem magyaros szokás szerint
írta a nevét.
14 Orsolya beszámolói szerint Tóbiás Lindaunak Sziléziában, Skibicz-ben volt birtoka, de ennek
ellenére a morvaországi Mezricz-ben házat kellett bérelniük. Biccsei Állami Levéltár, Thurzó
levelezés. 610. II-T/2S. az 1605. év levelei.
\
15 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya ITiurzó Györgyhöz. Farnas, 1604.
március, 7. 610. Il-T/23. 7-8.
16 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek, Hricz (Hricsó?), 1604.
szeptember 23. 610- II-T/23. 9,
17 Zierotin mellé szegődött el 1605 telén-tavaszán, de végül az nem Fizetett, majd ősszel Katowicze
mellett vállalt szolgálatot a szász hercegnél. Biccsei Állami Levéltár, ITiurzó levelezés. 610. II-T/23.
1605. szepetember 9-i és 1605, október 3-i levelek.
18 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek, Mezricz, 1605.
augusztus 12. szeptember 9, 610. II-T/23.
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Czobor Erzsébethez írott leveleiben is pénzt, élelmet, és a bátyjánál való közben
járást kért19. Ez a kényszer szülte erőszakos és rámenős magatartás azonban
teljesen elmérgesítette és végképp megrontotta a két testvér viszonyát, 1606.
tavaszától már sértődött szemrehámyások váltakoztak a szánalmasan dacos büsz
keséggel.
Thurzó György 1607-ben megunva az^ldatlan állapotot felajánlotta Orsolyá
nak, hogy ha férjét elhagyja, akkor befogadja és elhelyezi őt gyermekeivel
valamelyik birtokán, de ha ő nem akarna jönni, akkor fiát, Ghyczy Györgyöt az
udvarába veszi és felneveli, de ebben sem sikerült megegyezniük20. Az anyának
fiához való ragaszkodásában az anyai szeretet mellett nagy szerepe volt az
érdekeknek is, hiszen Orsolya a Tóbiás Lindauval kötött házassággal elvesztette
özvegyi jogát a Ghyczy birtokokban, az örökös Ghyczy Györgynek azonban ő volt
a gyámja, és a gyermek volt az egyetlen reménység arra, hogy valaha is visszajut
hassanak az erdélyi birtokokra. Nyilván ugyanezért mutatkozott Thurzó György
hajlandónak arra, hogy a fiút udvarába vegye. A gyermek átadásával Orsolya
végleg lemondhatott volna arról, hogy nyomorúságos bujdosása valaha is véget ér,
és egyszer m ég visszajuthat a korábbi helyzetébe.
1607 és 1617 között újabb szakadás következik a történetben, a köztes idő
szakban nem maradt fenn Orsolyáról semmi adat. Nagy Iván szerint Ghyczy
György 1610-re már visszatért Erdélybe, újra birtokba vette a családi örökséget, s
nem kizárt, hogy ebben az akkorra már nádor Thurzó György is segítette. Orsolya
azonban nem jutott haza. Czobor Erzsébet a félje halála után megkereste
sógornőjét, 1617-ben vejét, Jakusith Andrást küldte el hozzá, és felajánlott 1000
forint kölcsönt, hogy birtokot vehessen zálogba. Az ekkor már csaknem 60 éves
Orsolya még mindig Mezricz-ben élt, s úgy tűnik, helyzete semmivel sem fordult
jobbra, mert kapva kapott az ajánlaton21. Nem tudni azonban, hogy sikerült-e a
birtokszerzés, mert néhány levélváltás után, talán Orsolya halála miatt, a kapcsolat
megszakadt.

19 Thurzó Orsolya Czobor Erzsébetnek, Mezricz, 1606. február 9. “...szerelmes asszonyom ángyom, ha
kegyelmedet avval meg nem bántanám, ez mostani szükségemben kegyelmed segítene meg egy
szalonnával, mert itt igen drága, sót pénzen sem találni. Azért kelleték kegyelmedet avval kedíg
bántanom nagy bizíomban, mert tudom, hogy kegyelmeteknek az úr isten eleget adott..." 900. IIIT /16.
20 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek, Mezricz, 1607.január

2, 610. II-T/23. 34-35.
21 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Orsolya levelei Czobor Erzsébethez. 900. IIIT /1 6 .
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Thurzó Orsolya levelei*

Thurzó Orsolya nővérének**
Udvarhely, 1591, szeptember l.23
Nemzetes és Nagyságos Asszonyom az én árva állapotom szerint való szolgála
tomat ajánlom kegyelmednek, minden kívánsága szerént való jókat megadatni,
mind az kegyelmedhez tartozókkal egyetemben. Továbbá szerelmes asszonyom
néném te kegyelmedet azelőtt is megtaláltam volna, hogy az minémű szerencsét
énnekem az én istenem fejem felett hordoz. Kegyelmed énnekem arrul igen j ó
választ tett vala, kit én kegyelmednek életemben meg akarok szolgálni. De semmi
nemű m ódon nem nyughatom, mert Gyulaffy uram24 ő maga ide házamhoz jött
vala és most is szólt igen sokat az dolog felől, az mely dolgomat én csak
kegyelmedre halasztottam. De GyulafTy uram kérvén azon, hogy kegyelmednek
levelet újak, és őkegyehne is sógor uramnak levelet írt és kérte azon, hogy az ő
szolgálatjáért őkegyeimének megküldjem. Azért kegyelmedet szerelmes asszo
nyom néném, sógor urammal őkegyeimével az istennek szent haláláért azon
kérem, hogy te kegyelmetek engemet ez dologban minden jóra tanácsoljon, mert
immár ez a dolog csak kegyelmeteken áll és kegyelmetek miben hagyja, abban
leszen, mert eleget tudakoztam és minden ember igen dicséri25, hogy főem ber s
jám bor, s elege vagyon. GyulafTy uram sőt azt mondotta nekem, hogy itt házamnál
volt, hogy bár az ő orcája megpiruljon, hogy ha gyalázatunkra leszen. Azért én nem
tudok immár mit művelleni, mert immár az én nagy gondolkodásom miatt immár
ugyan nem tudok hova lenni, hanem isten után kegyelmedtől várok minden j ó
tanácsadást. Isten tartsa meg kegyelmedetj ó egészségben sok esztendeig és éltesse
kegyelmedet az isten mind az kegyelmedhez tartozókkal egyetemben, nagy
boldogul.
Kegyelmedtől erre j ó választ várok.
Költ Udvarhelyt 1 napján Szent Mihály havának 1591.
Orsik Thurzó az Nagyságod húgasszonya, árva öccse, Kegyelmednek szolgál.
Manu Propria
Kegyelmed megbocsásson, mert nem akartam senkivel Íratni, hanem az én
magam kezével. Kegyelmed megbocsásson, ha valami vétek az írásban találtatik.
Gyulaffy uram is, csak felül nem őkegyelme írta, de belül mind őkegyehne írta.

* A leveleket mai helyesírás szerint közlöm
22
23
24
25

Valószínóleg Perényi Györgyné Thurzó Anna
Bicesei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Czobor Erzsébetnek írott levelek 900. 1II-T/16.1I.
Talán GyulaBy Istvánról van szó.
Valószínóleg Thurzó Orsolya későbbi férjéről Ghyczy Ferencről van szó.
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Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek
Szatmárnémeti, 1602. április 18.36
Szolgálatomat írom kegyelmednek, mint szerelmes ésjóakaró bátyám uramnak,
kívánok az hatalmas istentől kegyelmednek minden kívánta jókat megadatni,
mind az asszonyommal ángyommal37 és mind az kegyelmed édes gyermekivel
egyetemben.
Továbbá állapotom felől azt írhatom kegyelmednek, hála istennek mostan
tűrhető állapotom vagyon, egészségem is mostan jó vagyon, mely j ó egészséget
Istennek Szent Fiáért kegyelmednek is kívánok megadatni. Ma adák énnekem az
kegyelmed levelét nagy későre, melyben megértettem, kegyelmednek szerelmes
uram bátyám, az kegyelmed énhozzám való atyafiúi szívből válójóakaratját, melyet
teljes életemben szerelmes uram bátyám kegyelmednek meg igyekszem szolgálni.
De szerelmes uram bátyám mi időre az kegyelmed leveleit énnekem megadták,
annak előtte sokszor csák az Isten őfelsége oltalmazott az ő kegyelmes jóvoltából,
mert gyakorta mezítelen szablyák forgottak fejem felett, de Isten (...) megoltalma
zott. Noha bizony nagy szerencséken forgottam, kit én mostan kegyelmednek meg
nem tudok írni mint maradt m eg mind életem, mind penig tiszetsségem. Periig
hiszem meg nem maradtam volna, ha ez mostami uram kezéhez nem fogott volna,
mert szerelmes uram bátyám engemet még áz én saját szolgáim is mind elárultak,
sőt volt oly közülük, hogy még őmaga is meg akart ölni kevés ezüst marhámra
nézve, hogy csak az Isten tudja miképpen maradtam meg tőlük. Sőt annak felette
tudom, hogy kegyelmed szerelmes uram bátyám jó l tudja, minő volt idebe az
állapot, hogy sok főrendeken való asszonyokat miképpen nyomorgattak, kit tatár,
kit az koloniás s az hajdú, k i t ......uramtól kegyelmed szerelmes uram bátyám
bővebben megértheti. Mert én Rotfies uram nélkül semmit nem cselekedtem,
hanem az őkegyelme akaratja nélkül uramhoz őkegyeiméhez az őkegyelme
akaratából mentem, minthogy őkegyelmenek is közel való atyafia. Főképpen
penig azért cselekedtem, hogy látván semmiképpen (sem életem sem tisztessé
gem }2
28 meg nem maradhatok, azért mostan (azt Írhatom}29 kegyelmednek
7
2
6
szerelmes uram bátyám, kijöttem30, mert mivelhogy még az országban derék
békesség nincsen, mert az uramat is az hamm?31urak kergették, hogy az mély urak
j ó Basta urammal zálogban vadnak, azokért megszerezzék. De mi kijöttünk onnat
s mostan itt Szakmart vagyunk.
Hogyha kegyelmednek ezelőtt való jóakaratja vagyon hozzánk, mi innét felme
gyünk kegyelmedhez és kegyelmedet meglátogatjuk. Addig minden dolgunkat
Rotfic uramra bízunk. Kegyelmedet kérem, mint jóakaró bátyám uramat, hogy
kegyelmed ne haragudjék, mert hogy kegyelmed híre nélkül ezt cselekedtem,

26 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Györgynek írott levelek, 610. II-T/28.21.
27 Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet
28 utólagos betoldás
2 9 'utólagos betoldás
30 Orsolya kijött Erdélyből, ahol előtte Farnason a Ghyczy család birtokán élt.
3J három? vagy haramia?
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mert bizony kénytelen voltam vele. Mert kegyelmednek ..... 323tudtára adtam
volna, de énnekem még csak annyira való szolgám sem volt, hogynem hogy azt,
de még kissebb dolgot is reá bízhattam volna. Én magam is csak.........38 tudja mint
voltam mert, ez aki írással töltöttem ..... ,...34 minden szolgáim hátrahagytak vala,
mely dolog felől bővebben szólok ha Isten engedi hogy kegyelmeddel szemben
legyek. Isten tartsa meg kegyelmedet nagy j ó egészségben.
Költ Szakmart Németiben 18 apris 1602
Az kegyelmed húga és jóakaró atyaíia Orsik Turzo Linday Tobiasné353
, örömest
6
szolgál.
Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek
Mezricz, 1606. május 17.M
Nemzetes és Nagyságos, énnekem szerelmes Uram Bátyám. Szolgálatomat
ajánlom kegyelmednek, mint szerelmes Uramnak Bátyámnak az Ur Istentől
kívánok kegyelmednek minden lölki és testi jókat, boldog, hosszú életet mind az
én szerelmes Asszonyom Ángyommal és kegyelmed szerelmes gyermekivel egye
temben megadatni.
Továbbá megértettem az kegyelmed levelét minden rendében, mely levélnek
keménységén nem győzök eleget csodálkozni. Holott én kegyelmedtől miképpen
érdemiem azt meg, hogy kegyelmed ilyen keservességemben hova tovább ke
serűségemet öregbíti. Kegyelmed jó l tudja, hogy minekünk eddig sem házunk,
sem jószágunk nem volt, ha csak egy-egy pénzen vettem minden nap kenyeret is,',
eddig el kellett volna nyolcszáz forintnak kelni, tizet magamra, holott pedig
tizenkét hónapig, hóról hóra tíz forintot adni. Gondolhatja kegyelmed csak az
házbérre mit kellett énnekem kiosztanom. Márpedig mind lóra, szolgámra,
magamra, gyermekimre mennyit kellett költenem, csak ruházatunkra is. Kegyel
m ed megítélheti mi kell esztendeig.
Holott pedig kegyelmed ír, hogy az én uramnak Isten győzi torkát betöltenie,
kegyelmed nagyobb nálunknál, feddésre méltóbb, kegyelmedtől el kell szenved
nünk, de ha más írna ilyen méltatlan szókat, választ tennék rá, mind hogy szegény
váltig keres, váltig hoz, de csak hiába, ki pénzen él, koldussá marad. Csak hogy vizet
pénzen nem veszünk, gondolhatjakegyelmed, hogy tarthatjuk mi el a pénzt, mégis
nem jutottunk volna ennyire, ha ez a tökéletlen Zierotinnak hitének fogadásának
a több urakkal nem hittünk volna, mert most is háromszáz forinttal adósak, ki csak
egyik a másikra halogatja, most pedig tarthatja kegyelmed, hogy sem törvény sem
igazság nincsen. Ott sem maradtunk volna, ha kénytelenek nem lőttünk volna,
mert ha uram fizetést nem vött volna fel, kinek mondtak volna bennünket, mint
az több jámbort, kit itt eleget nyomorgattak.

32 Szakadás a papíron
33 Szakadás a papíron
34 Szakadás a papíron

35 Lásd a 14. jegyzetpontot
36 Biccsei Állami Levéltár, Thurzó levelezés. Thurzó Györgynek írott levelek. 610. II-T/23.21.

190

Holott pedig kegyelmed azt is íija levelében, hogy énérettera kegyelmed az
kegyelmed gyermekének torkát meg nem metszheti, szerelmes uram bátyám
bizony nagy próba szó, talán kegyelmed az evangéliomból vette ki a Kána Galilea
beli asszonyembertől, kinek az Krisztus azt mondta, nem illik a fiától kenyeret
elvenni és az ebeknek vetni, de mind én is azonáltal felelem az szegény asszony által
arra, noha azt nem érdemiem, nem is kívánom, hogy kegyelmed énérettein az
kegyelmed szerelmes gyermekének torkát megmetssze, sőt ha véremmel lehetne
inkább atyafiúi szeretetem képpen velükjó t tennék, de hiszem én is atyafia vagyok
kegyelmednek, az kegyelmed atyafiui szereiének legkisebb morzsáját hiszem,
m egérdem lőn.
Mindazonáltal szerelmes Uram Bátyám holott kegyelmed azt írja, hogy minemő
ágyat magamnak készítettem, olyanon nyugodjak, szerelmes uram bátyám, aki
bujdosik, bizony az nem fekhet jó ágyon, mint a szegény Lázár, lám az is nem
feküdtj ó ágyon, bujdosott szegény, nyomorgott, de az istentől megvigasztalódott,
mert fenn a mennyországban igen szép ágya volt, én is bízom az Istenben (noha
itt ez világon kegyelmedtől vagyok elvetve) hogy én is rövid idő nap elnyugszom
az Istenben.
Kegyelmed pedig azt is írja., hogy én kegyelmedhez ne bízzam, mindaddig bízom
míg hallom, hogy kegyelmed él, mert tudom, hogy kegyelmednek Istene, lóiké
vagyon, ugyan el nem vetem, nem is érdemiem kegyelmedtől.
Továbbá az én írásomnak derékképpen való oka csak az, hogy értem, hogy
kegyelmed gyűlésben megyen Pozsonyban. Kérem kegyelmedet azért is hogy ha
valami békesség leszen ott, az én jószágomróP7is ne feledkezzék kegyelmed az én
szolgálatomért, mert ha én meghalnék is, legyen az én gyermekimnek hova
szaladni. Mert Uram őkegyelme3
38 is örömest elmenne, de minthogy igen nehéz
7
ember vagyok, idegen helyen vagyok, én minden órától nyavalyát várok fejemre39,
ha holtom történnék, nem lenne ki körülem forgolódni. Kegyelmedtől j ó választ
várok.
Isten tartsa meg kegyelmedet mind az én szerelmes Asszonyom Ángyommal és
kegyelmed szerelmes gyermekivel egyetemben. Dátum Mezericzi 17 May Anno
1606
Kegyelmednek jóakaró atyafia örömest szolgál
Tóbiás Lindané Orsik Turzo
Thurzó Orsolya Thurzó Györgynek
Mezericz, 1607, január 2.40
Nemzetes és Nagyságos, énnekem szerelmes Uram Bátyáin. Szolgálatomat
ajánlom kegyelemednek mint szerelmes Uramnak Bátyámnak. Az Ur Istentől

37 Valószínűleg a Ghyczy Ferenc után Erdélyben maradt birtokok.

38 Tóbiás Lindau
39 Orsolya valószínűleg szülés előtt áll.
40 Biccse Állami Levéltár, Thurzó levelezés, Thurzó Györgynek írott levelek, 610. II-T/23.21.
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kívánom kegyelmednek minden lölki és testi jókat, mind az én szerelmes Asszo
nyommal Ángyommal41és kegyelmed szerelmes gyermekivel egyetemben mega
datni.
Továbbá szerelmes Uram Bátyám, nem győzök eleget csodálkozni, hogy kegyel
med olyan nagy keménységet mutatott hozzám, minthogy én ilyen nagy költsé
gemben, nagy fáradsággal, nagy hidegségben és ilyen gonosz úton fáradván, nagy
szívem szerént kegyelmedhez mentem, reménylettem azt, hogy kegyelmednek
több atyafia nincsen42énnálamnál, sem énnekem kegyelmednél, hogy kegyelmed
jó atyafiúi akaratjábul nagy szíve szerént lát ilyen szegény nyomorult atyafiát, meg
sem tagad, de amint látám szerelmes Uram Bátyám, kegyelmedtől nem érdemlet
tem, hogy kegyelmed velem beszéllett volna, nem hogy velem kegyelmed beszél
getett volna, de csak azt sem érdemlettem, hogy kegyelmed egy falattal ételével
vagy egy kalán italával látogatott volna, kin eleget nem győzök gondolkodni, hogy
érdemlettem én kegyelmedtől ezt az nagy keménységet és idegenséget. Noha
értettem az kegyelmed Szolgájának szavábul az kegyelmed üzenetét, hogy kegyel
med azért neheztelt voln a......... 43 jeles napon indultam s e m ...........444
5sem én
magamat meg nem becsültem
Kegyelmed meggondolhatja micsoda nagy lölki fájdalommal, nagy keserűséggel,
sok sírván való fohászkodással tértem vissza az idegen országba. Annak utána az
mit kegyelmed énnekem üzent, hogy eljövő hétre kegyelmednél legyek. Szerelmes
Uram Bátyám ítélhet kegyelmed micsoda nagy költségemmel kell odafáradnom,
holott sem egy lovam nincsen.
Irta az is kegyelmed, hogy én az öregbik fiamat46 oda vigyem, énnekem is hogy
kegyelmed helyt ad, de uramat 47őkegyelmét szemével sem akarja látni kegyelmed,
és hogy kegyelmed ajószágot48 akaija kiszerzeni Bocskaitól. Az beli kegyelmed jó
akaratát megszolgálom, de szerelmes uram bátyám az énhozzám nem illik, hogy
én őkegyelmével esküdtem és mostani nyomorúságomban elhagyjam, sem pedig
tisztességemhez nem fér. Kegyelmed maga meggondolhatja azt, tudja kegyelmed,
hogy isten akarata nélkül az embernek haja szála sem eshetik. Holott pedig az isten
őkegyeimét énnekem rendelte, őhozzá kell hallgatnom, őtet kell becsülnöm és az
őkegyelme akarata szerint kell járnom. Továbbá kegyelmed az én fiamat kéri, azt

41 Thurzó Györgyire Czobor Erzsébet (1578-1626)
42 Testvéreik közül Ferenc és Katalin még gyermekkorukban meghaltak, Thurzó Anna Perényi
Györgyné pedig 1599. július 4-én halt meg. Történelmi Tár, 1888. 778.p.
43 Szakadás a papíron
44 Szakadás a papíron

45 A lap alsó része hiányzik.
46 Ghyczy György, Orsolya Ghyczy Ferenccel kötött házasságából származó fia. Rajta kívül ebből a
házasságából volt még egy lánya, Ghyczy Zsuzsanna, valamint Todias Lindaulól is született
legalább egy gyermeke, mint ez 1606. május 17-én Mezerfczből írott leveléből kiderül, nem tudni
azonban, hogy a gyermek életben maradt-e.
47 Tóbiás Lindau
48 Valószínőleg a Ghyczy Ferenc után Erdélyben maradt birtokokról van szó.
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én bizony soha nem cselekedtem, mind hogy én szegényt tartottam, nyomorúság
ban hordoztam, most sem adhatom immár tőlem. Ha tudnám, hogy velük együtt
kell koldulnom is, mégsem adnám el tőlem, a gyermek sem megyen el tőlem
semmiképpen.
De mindazonáltal ha kegyelmed jószágomnak goncyát viseli, azt kegyelmednek
megszolgálom, és az mit kegyelmed rája költ.
........................................................................ ............................................................ 49
a nagyobbikat, mert az igen beteges a fejére, mint a kardostól is megüzentem
kegyelmednek. Mert szerelmes Uram Bátyám hovatovább itt az idegen országban
lakni nekünk nagy kárunkra vagyon, kit kegyelmed megérthet, mi immár itt
semmit sem késnénk, hanem az kegyelmed tanácsával hazafelé indulnánk.4
50
9
Kegyelmedtől szerelmes Uram Bátyám jó Atyafiúi választ várok.
Isten tartsa m eg kegyelmedet jó egészségben, boldog hosszú életben, mind az
én szerelmes Asszonyom Ángyommal és az kegyelmed szerelmes gyermekivel
egytemben.
Dátum Mezerziczi, 2 Januarii 1607.
Kegyelmednek jóakaró atyafia örömest szolgál
Tóbiás Lindané Orsik Turzo

49 A lap alsó része hiányzik
50 Valószínű, hogy aira céloz, hogy hamarosan visszatérhetnek erdélyi birtokaikra.
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