
Ring Orsolya 
Thurzó Imre neveltetése

„ Nagy hálákat adok is azon az én Uramnak és Istenemnek, hogy legelsőbben az szü
lésnek idején veled lévén, haláltul és egyéb gonosz szerencséiül megoltalmazott; az mi 
könyörgésünket meghallgatván, jó  voltából szép fiú magzattal megadott. ” 1 Ezekkel a 
sorokkal kezdte feleségének írt levelét Thurzó György 1598. október 26-án, néhány 
nappal fia megszületése után. A kisfiú születése feletti öröm könnyen érthető, ha fi
gyelembe vesszük, hogy a házaspárnak rajta kívül (egy, még csecsemőkorában meg
halt fiút kivéve) csak lánygyermekei születtek. így, mivel Imre később is a Thurzó név 
egyetlen továbbvívője, a családi vagyon örököse maradt, édesapja rendkívül gondos 
nevelésben részesítette. E  gondoskodásról lehetetlen anélkül pontos képet alkotnunk, 
hogy ismernénk szüleinek levelezését, édesapja politikai nézeteit az evangélikus egy
házhoz és a wittenbergi egyetemhez való különleges viszonyát. Ezen források tükrében 
képet kaphatunk arról, hogy hogyan folyt egy udvarhű, de protestáns főúri család 
egyetlen örökösének nevelése a 17. században. Természetesen szem előtt kell tarta
nunk Thurzó Imre kivételes helyzetét, családja hatalmas vagyonát, édesapja különle
gesnek mondható kapcsolatait az európai, elsősorban a német evangélikus dinasztiák
kal és értelmiséggel.

Az apa, bethlenfalvi gróf Thurzó György a Thurzó család árvái ágának feje. Árva 
megye főispánja volt. Részt vett a tizenöt éves háborúban, előbb dunáninneni főkapi
tány, majd 1609-től nádor lett. Egész életében megőrizte az udvar iránti feltétlen hűsé
gét, a Bocskai felkelés idején is kitartott az uralkodó mellett. Mint nádor mindig és 
mindenkivel a megbékélés lehetőségeit kereste.

Thurzó György politikai szerepvállalása mellett a hazai evangélikus egyház fejé
nek számított, a magyar evangélikus egyház megerősödése, intézményeinek létrehozá
sa, a hitelvek pontos lefektetése érdekében munkálkodott. A lelkészi és tanítói kar 
képzéséhez szükséges evangélikus főiskola terve is az ö fejében született meg. Szerte 
az országban evangélikus gimnáziumokat akart felállítani, a magasabb teológiai képzés 
érdekében pedig akadémiát szervezni. A főiskola helyéül Thurzó Szaniszlóval2 együtt 
Galgócot jelölték ki. Bár fáradozásaikat akkor nem kísérte siker, e kezdeményezés 
talaján született a később létrehozott eperjesi evangélikus akadémia.3

Thurzó György az alapfokú iskoláztatás fejlesztése terén is érdemeket szerzett. A 
biccsei birtokán felállított iskola magas színvonalát az biztosította, hogy tanárai koráb
ban a wittenbergi egyetemet látogatták. Thurzó György ugyanis az evangélikus egyház

1 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1598. okt 26. KUBINYl, 1876.1. 262.
1 Thurzó Szamszló: Főpohárnok, majd újvári és dunáninneni főkapitány, 1622-től nádor. Az udvar híve 

volt, de Bethlen, felkelése idején hozzá csatlakozott Mint szepesi főispán Thurzó Kristóf után folytatta a 
Szepesség egyházi szervezését. Állandó udvarát Semptén tartotta. Ila, 1934. 20.
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patrónusaként bőkezűen támogatta és irányította a környezetében felnevelődő fiatalok 
tanulmányait. Alumnusait (ösztöndíjasait) a wittenbergi egyetemre küldte, melynek 
professzoraival maga is jó kapcsolatot tartott fenn, rendszeres levelezésben állt. Thurzó 
Györgynek pártfogoltjai számára a legmagasabb rendű támogató rokonszenvét is sike
rült biztositania, hiszen János György szász választófejedelem maga ajánlotta az egye
tem tanárainak jóindulatába Thurzó alumnusait. Thurzó György azonban nemcsak 
diákokat küldött az egyetemre, hanem maga is figyelemmel kísérte a külföldi tudomá
nyos világ eseményeit, gyakran kért tanácsot az egyetemi professzoroktól a magyar 
egyház- és iskolaügyre vonatkozóan. Könyvtára jól felszereli volt, az antik szerzők 
munkái mellett jelentős számú teológiai munkával, az európai reneszánsz udvari iro
dalom műveivel, valamint jogi és politikatörténeti irodalommal rendelkezett. Könyvtá
rának jelentőségét mutatja, hogy azt a család férfiágának kihalása után Pázmány Péter 
is meg akarta szerezni a jezsuita egyetem számára.4 Ilyen volt tehát az a szellemi kör
nyezet, amelyben Thurzó Imre felnevelkedett, és megszerezte sokoldalú műveltségét, 
amelyet már a kortársak is figyelemre méltónak tartottak.

Thurzó Imre Biccsén született 1598. szeptember 11-én. Élete első éveit elsősorban 
édesanyjával és testvéreivel töltötte, hiszen apját feladatai gyakran elszólították csa
ládjától.5 * 7 Édesanyja, Czobor Erzsébet éppen azért tanult meg írni, hogy ilyen alkal
makkor férjével levelezni tudjon. A házaspár levelezésében ezt a folyamatot jól nyo
mon követhetjük. Már házasságuk kezdetén olvashatunk ilyen leveleket Thurzó 
György tollából: „Hogy magad kezedvel édes lölköm írtál az levélben egynéhány igét, 
szivem szerint láttam és jó  néven vettem tűled, mint szerelmes és édes tanitványomtul, 
hogy il jó l tanulsz" 6 vagy: „mellet magad kezedvel írtál, mellet minemü szeretettel 
láttam és olvastam, azt csak az egy Isten látja, főképpen látván, hogy oly jó  tanitvánom 
volt, az ki oly szépen tanult irrti." 1 Czobor Erzsébet megtanult folyékonyan írni, de 
természetesen sokszor diktált. Sajnos leveleit keltezés nélkül írta, így nem tudjuk 
pontosan megállapítani, milyen gyakran vette igénybe más tollát, ha levelet írt. Thurzó 
György leveleiből azonban kiderül, hogy ő felesége egészségi állapotára is következ
tetett abból, saját kezével írt-e vagy sem: „Azon örülnék, hogyha magad kezeddel imái 
és leveledbül azt érteném, hogy imár igen jó  egészségben vagy. ” * Thurzó György, 
mint az a levelekből is kitűnik, azok közé tartozott, akik boldogok voltak házasságuk
ban. Kilenc gyerek után házasságuk tizenkilencedik évében írta feleségének: ,Az ágy
melegítőnél, te magad, édes szívem, kedvesb volnál, de az Úr Isten megadja azt is,

4 Ludanyi, 1990. 271-277; Thurzó György könyvjegyzéke megjelent: IVÁMYI, 1983.505-535.
5 Ez teljesen természetes volt. A gyermek első néhány évét rendszerint édesanyjával, testvéreivel és * 

dajkákkal töltötte. Erről az időszakról általában nincs is sok adatunk, hiszen mindezt annyira természetes
nek tartották, hogy nem is leveleztek róla. Az anyák lehetőség szerint egyáltalán nem bízták mások 
gondjaira gyermekeiket, ha el kellett menniük valahová, inkább magukkal vitték őket. PÉTER, 1996. 31.

4 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1593. dec. 1. KUBINYl, 1876.1. 39.
7 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1594. jún. 19. KüBINYl, 1876.1. 90.
* Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1598. okt. 9. KüBINYl, 1876.1, 252.
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hogy egymást jó  egészségben látván, együtt is nyugodhatnánk nagy jó  egészségben. ” 9 * 11 * * * 15 16 
Gyermekeik közül hat érte meg a felnőttkort, öt lány és egy' fiú, valamint Thurzó 
György két, előző házasságából született lánya, Thurzó Imre megszületésére hat évig 
vártak, ahogy erről több levélből is értesülhetünk: „A ágyon az Úristen szent fiáért egy 
szép fiat, kiért mind kelten dicsérhessük az jó  Istent. ” 10 illetve: „ Valami más formát 
kelletik mindkettőnknek gondolnunk, hogy csak leányunk vagyon. ’’ 11 Természetesen ez 
nem jelentette azt, hogy a lányokat ne szerették volna, hiszen Thurzó 1594-ben ezt 
kérdezte feleségétől: „vagy-e valami jó  reménségben, hogy az úr Isten valami szép 
jival, avagy leánynyal megáld bennünket?" ^ 1598-ban Czobor Erzsébet ismét gyer
meket várt, a gondos férj pedig orvost vitt feleségének: „kit Isten ne adgyon, hogy 
szükség legyen." n , és megszületett a várva-várt fiú, Imre. A büszke apát azonban 
feladatai elszólították családja mellől, de levelében azt kérte: „édes szívem, irj gya
korta jó  egészséged felől énnekem, az kis fiunk felől, ha készül-e az hadban? ózonkép
pen az több gyermekeink felől is. ” 14 Bár a szülés szerencsésen lezajlott, az elővigyá
zatosság nem ártott, hiszen ekkoriban gyakran előfordult, hogy az anya vagy a 
gyermek meghalt a szülés következtében. Thurzó György is hálát adott az Istennek, 
hogy „legelsőben az szülésnek idején veled lévén haláltul és egyéb gonosz szerencséiül 
megoltalmazott; az mi könyörgésünket meghallgah’án, jó  voltából szép fiú magzattal 
megáldott, hogy az ő szentegyházának tagja lehessen, az keresztséget jó  egészségben 
megérni adta." 15 Rendszeresen leveleztek a gyerekek egészségi állapotáról, s ha 
bármilyen baj volt Thurzó azonnal felesége segítségére sietett, orvossággal, orvossal 
vagy jó tanáccsal:16 ,Az Imruskót hogy semmivel ne kenjék, az Istenért is kére az dok
tor, hogy megírjam, mert azt mondta, hogy igen ártalmas volna neki. ” 17

Czobor Erzsébet sokat aggódott férje miatt, akit köszvény gyötört: „ ahol azt írja 
kegyelmed, hogy az kegyelmetek egészségéért egy kanna bort megigyam egyhuzomban. 
Mivel hogy én az bort igen szeretem szerelmes énedes szívem uram azt is megcseleked
ném, hogyha kegyelmetek egészségének használnék vele, de tudom szerelmes enedes 
uram, hogy igen keveset használna az kegyelmednek, énnekem pedig igen ártana. " 18 
Az asszony gyakran kért segítséget férjétől különböző betegségek miatt: ,/nagam felől 
azt írhatom, hogy nátha vagyon rajtam, kérem kegyelmedet, hogy a doktortól valami
lyen orvosságot kérjen, mert az nátha mind asszonyomon anyámon, mind az gyermeke

9 PÉTER, 1996.16.
19 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1596. dec. 11. KUBINYI, 1876.1. 204.
11 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1597. okt. 16. KUBinYi, 1876.1. 233.
11 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1594, aug. 29. KUBINYI, 1876,104.
11 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1598. febr. 26. KUBINYI, 1876.1. 237.
19 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1598. okt. 9. KUBINYI, 1876.1. 252.
15 Thurzó György levele C2obor Erzsébethez, 1598. okt. 26 KUBinYi, 1876.1. 262.
16 A sikeres gyógyulás reményében babonákat is alkalmaztak: „lm egy czédutát Írtam neki, károm mia- 

tyánkot mondván kössék akkor az nyakába, az mikoh az hideglelés lészen rajta. Adgy isten, hogy hasz
náljon. " Thurzó György Levele Czobor Erzsébethez, 1608. jún. 15. KUBINYI, 1876. II. 235.

17 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1601. mára 8. KUBINYI, 1876. II 5.
18 Czobor Erzsébet levelei Thurzó Györgyhöz. MÓL E 196. 39 cs. 130.
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ken rajta vagyon. ” 19 Bár Thuizó Györgyöt gyakran tartották feladatai családjától 
távol, ha szükség volt rá, minden mást félretéve hazasietett: „mert, ha felettébb beteg 
volnál, minden emberek szavával sem gondolok, hanem hozzád megyek, ha szintén 
híremben nevemben megkisebbedem is, minthogy hitemmel vagyok neked köteles, 
tudom mivel tartozom, mint én lölkőmnek és szerelmes társamnak. " 2C

Azonban a házastársak nemcsak egymás és a gyerekek egészségi állapotát vitatták 
meg leveleikben, Thurzó György a gazdálkodás bizonyos feladatait is feleségére bízta, 
ahogy 1602-ben kelt levelében írta: „Hogy az vetésre és gazdálkodásra is édes szivem 
szorgalmatos gondod vagyon, mint szerelmes én édes társomtul nagy jó  néven vet
tem. " 21 Ami pedig különösen bizalmas viszonyról árulkodik: politikai kérdésekről is 
tájékoztatta feleségét, beszámolt neki Bocskai haláláról, s az erdélyi fejedelmi szék 
helyzetéről.19 * 21 22

A lányok a sokáig várt fiú megszületése után sem kerültek hátrányba apjuk szívé
ben. A levelekben jól nyomon követhető, mikor voltak betegek, hiszen ilyenkor apjuk 
orvosságot vagy orvost küldött nekik.23 24 25 Azonban a lányokról nemcsak betegségük 
idején olvashatunk. 1606-ban esküvőre készülve Czobor Erzsébet az éppen Bécsben  
tartózkodó félj ét bízta meg néhány holmi beszerzésével. Thurzó valószínűleg soknak 
tartotta az árat, mert ezt írta feleségének: „Az mi vásárlást írtál fel édes szivem az 
leányunk számára, hogy megvettem, meghaladta (...) az négy ezer forintot, (...) 
boszuságomban azt kívánom, hogy minden leáninknak érhessük együtt örömöket, és 
lehessen az többire is hasonló költségünk." 24 Mint a fenti idézetből is látszik a lányo
kat meglehetősen nagy pompával adták féijhez. A gyerekekkel azután is szoros kap
csolatban maradtak, miután azok elkerültek otthonról. A bajban segítségükre siettek,23 
az unokák érkezésének pedig örültek: ,flogy az Ur Isten Priny Istvánnét leányomot 
egy szép fiú magzattal szerette és megáldottal...fiiszta szlbüí örültem rajta. Az Ur Isten 
álgya meg ezután is őköt és adgya, hogy az több leáninknak is veled egyetemben lát
hassuk Isteniül adott gyermekinket és onokánkat, de bár immár békét hadgyunk az ifiu 
névnek. Nekem após, neked kedig édes lölköm, anyós legyen nevünk ” 16

Mindezek után azt várnánk, hogy Thurzó György és Czobor Erzsébet levelezése 
Thurzó Imre gyermekkoráról sok érdekes információval fog szolgálni. Azonban a

19 Czobor Erzsébet levelei Thurzó Györgyhöz. MÓL E 196. 39. cs. 21.
w Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1602. nov. 2. KUBtNYT, 1876. II. 66.
21 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1602. szept. 17. KUBJNYI, 1876. 0. 33.
n "sokan kivánnyák az érdéit fejedelemséget. Nagy Albertét és Bethlen Gábort megfogatta Rákóczy, 

mondgyák hogy azért, hogy el akarták itattam az töröknek érdéit ’’ Thurzó György levele Czobor Erzsé
bethez, 1607. febr. 2. KUBINYI, 1876. H. 161.

13 “valami nevotája lehet szegénnek, talán az kő bolgattya; ha nem előbb, de az jüvendő gyűlésben dokto
rokkal kelletik álapattyafelül tractálni és végezni." Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1607. 
febr. 21. KUBINYt, 1876.11. I7t.

24 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1606. szept. 29. KliBINYI. ] 876. II. 154.
25 Amikor az egyik lány 1616-ban halva születet gyereket hozott a világra, Czobor Erzsébet azonnal 

odasietett hozzá, és elvitte lányát magához. PÉTER, 1996. 24.
36 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1608. máj. 31. Kije INTI, 1876, II. 231.
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levelekben Imréről a vártnál sokkal kevesebb adatot találhatunk. Ha megemlítik, szinte 
csak egészségi állapotáról van szó. Mivel viszonylag ritkán volt beteg, csak elvétve 
olvashatunk róla, neveltetéséről pedig gyakorlatilag egyáltalán nem leveleztek szülei. 
Neve időről-időre feltűnik szülei leveleiben, bár általában csak arról értesítette édes
anyja az éppen távollévő nádort, hogy kisfia jól van :,jnagam felöl szerelmes énédes 
szívem azt írhatom kegyelmednek, hogy legyen hála az Úr Istennek jó  egészségben 
vagyok, mind az én kis Imriskommal és lenyainkkal egyetemben. ” 17

Thurzó Imre neveltetéséről édesapja és a nevelők leveleiből értesülhetünk. A  nádor 
. különös gondot fordított fia taníttatására, amelyről tudjuk, a kor igényeit minden te
kintetben kielégítette. A továbbiakban ezt a nevelést szeretném bemutatni.

A nádor szoros kapcsolatot ápolhatott gyermekeivel, azok gyakran hiányolhatták 
távollévő édesapjukat, mint azt Czobor Erzsébet egyik levelében is olvashatjuk: „űz kis 
Imris felől azt írhatom kegyelmednek (...) azt üzente, hogy ideje volna kegyelmednek 
immár meglátogatni." 28 Érdekes, azonban hogy a nyolc gyermek közül csak Imre és 
Borbála édesapjuknak küldött üzeneteit olvashatjuk anyjuk leveleiben.* 29 * Thurzó 
György gyakran küldött feleségének és gyermekeinek ajándékokat,M elsősorban gyü
mölcsöt, sajtot, de kisfiának külön meglepetésről is gondoskodott: „Az süveget és 
tafotát, édes szivem nagy örömest megküldtem volna az kis atyafinak, de bizony itt olly 
helen voltunk; hogy nem találtam (...) hanem azon leszek, hogy utómban haza való 
mentemben megvegyem és megvigyem kívánván, hogy az ur Isten neveliye jó  egészség
ben. " 31 *

A nádor leveleiből az aggódó apa szavait hallhatjuk ki, ha megtudja, hogy kisfia 
beteg: „Az fiunk beteges állapotához képest most sem írhatok jobbat hanem, hogy 
doctor Márton uramat Nagyszombatba! vitesdfel édes szivem (...) holott orvos lévén és 
látván az beteget is, jobb tanácscsal s mind orvoslással lehet, hogynem mint messze 
lévén és úgy tanácsot adván" 32 Ugyanezen levél utolsó sorai ismét szép példát szol
gáltatnak a nádor és a felesége között fennálló viszonyra, amelyet a kölcsönös bizalom 
jellemzett, hiszen a nádor nagybeteg fia ügyében sem parancsolt csak tanácsot adott, 
hiszen ezt írta: „Mindazonáltal cselekedd azt édes szivem, az mit jobbnak Ítélsz len
ni. ” 33

A kisfiú taníttatása korán megkezdődött, hiszen alig múlt el öt éves (1604. január 
3.), amikor édesapja már közvetlenül neki írt levelet: „Imriskónak neki való levelet

77 Czobor Erzsébet levele Thurzó Györgyhöz. MÓL E 196. 39. cs. 70.
54 Czobor Erzsébet levele Thurzó Györgyhöz. MÓL E 1%. 39, 'cs. 72,
29 „Én is nagyságodnak, mint édes szereleme uram apámnak alázatos szívből való szolgálatomat ajánlom 

G TIhurzó] B[orbála]" MÓL E 196.39. cs. 32.
J0 Kisgyermekkorban az apa és gyerekei kapcsolatára a levelezések tanúsága szerint az ajándékok küldés 

volt a legjellemzőbb. Szép példa erre, Nádasdy Tamás, aki előre küldött ajándékot kisfiának, hogy min
dig kéznél legyen, ha hazatér. NÁDASDY, 1988. 205.

31 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1608. jún, 6. KlíBtNYI, 1876. II. 234.
31 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1613. okt. 14. KUBINYí, 1876. II, 306.
33 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1613. okt. 14. KUBlNYi, 1876. n. 306.
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küldtem. Ezután otvasókönyvecskével játszódjék. ” 34 Bár a nádor ritkán tartózkodott 
otthon, a kisfiú tanárai által írt levelekből rendszeresen értesült annak tanulmányi 
előmeneteléről.35 * 1609-ben egy Hermann nevű tanárt találunk Imre mellett,56 aki 
Závodszky György37 * * 40 41 szerint németet tanított a kisfiúnak.58 Imre a kor szokásainak 
megfelelően tanulótársat is kapott maga melle, unokaöccse, Zrínyi György személyé
ben. Imre nyolcévesen írt levele arról tanúskodik, hogy bár szivesen tanult, de mint 
kisgyerek ragaszkodott a munkájáéit ígért jutalomhoz is: „és énmagam örömest tanu
lok (...) csak Nagyságod az ígért ajándékról el ne feletkezzék." 39 D e az apa nemcsak 
fia tanulmányairól gondoskodott, hanem egyéb tulajdonságainak m egfelelő kialakításá
ról is. Ennek kedves példája, hogyan vélte a nádor megakadályozhatónak, hogy valaki 
túlzottan megszeresse az italt: „Az bicsei szőlőnek jó  termését örömest hallottam, de 
Jiam uramnak nem jó  von a azzal az borral, ha szintén vörös is kedveskedni, (...) hogy 
az bort megutáltassuk velek. ” 40 Az édesanya szerepe Imre mellett akkor sem szűnt 
meg, amikor elkezdődött a rendszeres tanulás. Sőt a nádor fiuk nevelésével kapcsolat
ban konkrét feladatokkal is megbízta feleségét: „Kérlek, édes lölköm, légy azon, hogy 
prédikátor uram rendelfyen egy tudós ijju legint az jiam és Zriny mellé, hadd tanítsa 
őköt az ide való sétálásban." 41 Thurzó György rendszeresen írt leveleket Imrének is, 
amelyekben dicsérte a tanulásban mutatott szorgalmáért és további tanulásra buzdítot
ta, ami a későbbiekben hasznára lesz, ha majd udvari szolgálatba áll.42 * A nádor korán 
megismertette fiát az udvari élettel. Imre tíz éves korában már elkísérte édesapját 
utazásaira is, 1608-ban, mint étekfogó szerepelt II. Mátyás koronázási lakomáján.45 
Még az is előfordult, hogy apjának Pozsonyból Bécsbe kellett utaznia, s Imrét addig 
Pozsonyban hagyta: „ma indulok Isten segitségébül csak postakocsikon Béchben. (...) 
Imriskót bíztam Czobor Mihály uramra sógoromra, őkegyelme ugyanitt szólásomon 
edgyütt leszen vele, míg megtérek, fő  ember szolgáimot is hattam mellette jó  
módgyával ” 44

M Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1604. jan. 3. KUBINYI, 1876. II. 107.
15 A nádor így buzdította fiát tanulásra (1607): „Szerelmesfiam -  úgymond - j ó t  tanulj, az anyádat tisztel

jed  és szavát fogadjad és főképpen örömest imátkozz ál, kit ha megcselekszel, én is jó  apád teszek és min
deneket valamelyeketfogsz kívánni, nagy örömest megveszem és megszerzem" Kubinyí, 1888. 9.

M Lányi Illés (Éliás Láni) levele Thurzó Györgynek, Biccse, 1609. júl. 13. WlTTENBERG, 1989. 17-18. A 
Thurzó György és Imre környezetében é!6, az udvarban különböző tisztségeket viselő személyek név- 
használata a szakirodalomban nem egységes (magyar, szlovák, latin). Ezen személyek nemzeti hovatar
tozásának megállapítása további kutatásokat igényel.

17 Závodszky György: Thurzó György közvetlen munkatársa volt, aki a nádor külföldi fejedelmekkel és 
tudósokkal folytatott levelezését bonyolította. ILA, 1932. 16.

X WlTTENBERG, 1989. 394.
w Thurzó Imre Thurzó Györgynek, Lietava, 1606. jún. 15. WlTTENBERG, 1989. 10-11,
40 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1611. okt. 25. KUBINYI, 1876. II. 295-296.
41 Thurzó György levele Czobor Erysébethez, 1610. júl. 22. KUBINYI, 1876. II. 264.
41 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Epeijes, 1611. jún. 20. WlTTENBERG, 1989. 27-8.
41 ZÁVODSZKY, 1912. 4.
14 Thurzó György levele Czobor Erzsébethez, 1608. nov. 6. KUBINYI, 1876. II. 242.
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1611-től a prédikátor Ján Paludini volt Imre nevelője Biccsén, aki leveleiben rend
szeresen beszámolt a fiú tanulmányairól: „Én hasonlóan serényen fáradozom legked
vesebb tanítványaimmal, és nem nyugszom, amíg a tudásuk nem biztos. ” 45 Az apja 
által alapított biccsei iskolát nem látogatta rendszeresen, de részt vett például az ott 
rendezett vitákban. Lányi Illés igazgató 1611-ben kelt levelében tájékoztatta Thuizó 
Györgyöt “  hogy fia praeceptora kíséretében megjelent az iskolában és a szokott játék 
helyett meghallgatta a második és harmadik osztály vitáját, s javasolja, hogy Imre 
szerda és szombat délelőtt egy-egy órát játék helyett a továbbiakban is erre fordítson.

Az elemi ismeretek elsajátítása után a nádor a wittenbergi egyetem professzoraihoz 
fordult, megfelelő tanárt kérve Imre szamára, akik Jeremiás Spiegelt, a művészetek és 
a filozófia magiszterét javasolták. Levelükből kiolvashatjuk, milyen nagy tekintélynek 
örvendett szemükben Thurzó György,43 * * 46 47 hiszen Spiegelt annak ellenére útnak indítot
ták, hogy a nádor által küldött pénz kevés volt és a későbbi fizetségről sem tett emlí
tést. Jeremiás Spiegel a vallás- és szónoklattan,48 * a logika, a történelem, a szám- és 
szó kötéstan19 ismereteit adta át tanítványának. Imre szónoklattal tanulmányairól 
többet tudunk,50 mert a retorikai dolgozatai ma is olvashatók.51 Ezek közvetlenül wit
tenbergi tanulmányai megkezdése előtt készüllek, amikor már Spiegel irányításával 
végezte tanulmányait, aki az egyetemre is elkísérte és ott a retorika tanára lett.

A dolgozatok tartalmát öt rövidebb chria és tizenhárom teijedelmesebb szónoki be
széd teszi ki. A chriákban apróbb velős mondásokat vagy jelesebb igazságokat kellett 
kifejezni ékes szavakkal, rövid áttekinthető szerkezet keretében. Ezeket a szónoki 
beszédek írásához való előkészületnek szánták. Néhány bevezető mondat után meg 
kellett ismételni a kitűzött tételt, majd annak tartalmát kellett kifejteni, legtöbbször 
ellentétekkel megvilágítva, végül pedig a befejezésben a fontosabb megállapításokat 
hangsúlyozták újra. A szónoki beszédek szerkesztése már bonyolultabb volt. Spiegel 
az ékesszólást Keckermann könyve alapján ismertette meg Imrével. Ezután római 
szónokok (pl. Cicero, Muretus) müveit olvastatta és elemeztette vele, majd egy-egy  
beszédet kívülről is meg kellett tanulnia és helyes hangsúlyozással, pontos és értelmes 
kiejtéssel, valamint m egfelelő kifejező mozdulatok kíséretében előadnia. Ezzel egyi
dejűleg már elkezdte a chriák írását is. Thurzó egy év alatt tizenkilenc dolgozatot írt, 
tehát minden két-bárom hétben kellett készítenie egyet, amely idő csaknem a fele

43 „Ego similiter cum meis carissimis Discipulis strenue desudo, nec quicquam eorum mteritatum
reímquam, quae ad ipsorum Doctrinam solidiorem conferre videbuntur. " Ján Paludini Thurzó György
nek, Bice se, 1611. mire. 12. WnrENBERG, 1989. 23.

46 Lányi Illés levele Thurzó Györgynek, Bicese, 1611. márc. 24. WITTENBERG, 1989. 24-25.
47 A wittenbergi egyetem rektora, doktorai és magiszterei Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1613. szept. 3. 

WlTTENBERG, 1989. 33-34.
n Imre teológiai ismereteit Hutter Compendium Locrum Theologios cím ű művéből szerezte. Ku b in y i, 1888.

6-7.
m Jeremiás Spiegel instrukciója Thurzó Imre tanulmányaihoz (amelyet átadott a nádornak és várta tanácsa

it, kiegészítéseit) Witt en b er g , 1989. 273-276.
50 BALASSA, 1928. 248-258.
51 W it t e n b e r g , 1989, 277-312.
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annak, ami a korabeli protestáns és jezsuita iskolákban szokásos volt. A  kisebb dolgo
zatok témái a Szentíráson kívül a klasszikus írók műveiből vagy alkalomszerű gondo
latokból (amelyek a tanulás során merültek fel) kerültek ki. Hasonló témában készültek 
a hosszabb dolgozatok is, bár ezek között kevesebb a tisztán vallásos vonatkozású. A 
legtöbb dolgozat figyelembe vette, hogy Thurzó később valószínűleg államügyekkel és 
hadakozással fog foglalkozni, de a tanulmányaihoz kapcsolódó aktuális problémákról 
is kellett írnia.52 A dolgozatok szerkezete minden esetben megegyezett. A bevezető 
gondolat általában valamilyen hasonlat,53 egy aesopusi mese, egy történelmi ese
mény55 vagy azon író nagyságának emlegetése,5* akinek a munkájából való  a kitűzött 
tétel. A  részletes kidolgozás során mindig a Szentírásból vonultatott fel érveket, majd a 
klasszikus íróktól vett példák következtek, néhol pedig logikai érveket is találunk. 
Először általában pozitív úton bizonyított, majd megcáfolta a lehetséges ellenvetéseket. 
Beszédét gyakran úgy készítette el, mintha egy képzelt ellenféllel vitatkozna. Ez nagy
fokú beleélést várt el a fiútól. Ilyen például az a beszéd, amelyben Ábrahám lelki vias- 
kodásait adta elő, amikor Isten megparancsolta neki, hogy flát ölje m eg.57 Kapott olyan 
szónoklattal feladatot is, amikor az első kidolgozásban tagadó választ kellett adnia, a 
másodikban pedig a pozitív álláspontról kellett hallgatóságát meggyőznie.58 Az elké
szített beszédek között magasztaló vagy lelkesítő beszédeket is találhatunk, például a 
háború dicséretéről59 vagy buzdító beszédet a katonákhoz ütközet előtt.60 Dolgozatai 
kiváló latintudásról árulkodnak, megmutatják, hogy írójuk klasszikus írásokon nevelő
dött, a korabeli protestáns iskolák szellemében, amelyekben tovább élt a humanista 
eszme és gondolatkör. Sokszor idézi Cicerót, de felhasználja Hadrianus császár elmél
kedéseit, Vergilius, Horatius, Iszokratész, Seneca, Szt. Ágoston, Szt. Jeromos és Szt. 
Ambrus munkáit is.61 A szónoki gyakorlatok elemzése során Balassa Brúnó azt állapí
totta meg, hogy görög nyelvi és  irodalmi ismeretei már nem lehettek olyan alaposak. 
Ez azonban igazodik ahhoz a 17. századi gyakorlathoz, melyben a görög nyelv és 
irodalom iskolai megbecsültsége már jóval elmaradt a latiné mögött, így nem lehetet
len, hogy Imre képzésében sem fektettek rá különösebb hangsúlyt.51 A dolgozatokban 
Thurzó gyakran hivatkozott történelmi eseményekre, ami azt mutatja, hogy a kor vi
szonyaihoz mérten alapos történelmi oktatásban részesült. Az akkor alkalmazott de
duktív módszer szerint először a történelem általános és formális kereteit (pl. a külön- * 14 * * * * 19

31 Declamatio nona: De peregrinationis necessitate WlTTENBERO, 1989. 304-306.
53 Pl.: N incs az a szénás S2ekér. amire még egy szál szalm a ne férne. (Declam atio V.) B a la ssa ,  1928. 250.
14 WlTTENBERO, 1989. 284-288.
:í Declamatio VEI. WlTTENBÉRG, 1989. 300-304.
34 Chria 4. WITTENBERŰ, 1989. 281-282.
37 Declamatio X. WlTTENBERO, 1989. 306-308.
38 Declamatio V. WlTTENBERO, 1989. 292-294.
19 Declamatio VE. WíTTENBERO, 1989. 298-300.
® Declamatio XH. WlTTENBERO, 1989. 310-311.
“  BALASSA, 1928. 255.

Balassa, 1928. 255-256.
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böző évszámítások rendjét és ezek viszonyát egy máshoz, a történeti korok határait) 
kellett megtanulnia. Ezután került sor a nagy történeti korszakokon belül az egyes 
monarchiák történelmére. Spiegel a bevezető ismeretek elsajátítása után Imre tanításá
ban a wittenbergi egyetem történelemtanára, Wankel Horologium Princípium című 
könyvét, valamint Zwinger Theatrumátés Erasmus Apophiheg-matái t használta.63 64 65

Amikor Thurzó György úgy ítélte meg, hogy fia alkalmassá vált az egyetemi ta
nulmányokra, hozzákezdett utazásának előkészítéséhez. A korábban leírtak alapján 
nem lehetett kétséges, hogy Imrét Wittenbergbe küldi tanulmányai betetőzéseként. 
Saját ajánlólevele mellé az uralkodóét is sikerült megszereznie,64 így fia bizton számít
hatott a kedvező fogadtatásra, amikor 1615. július 7-én nevelője, Jeremiás Spiegel, 
Franz Armpruster komornyik, Thurchányi György első szolga, Daróczy István és 
Johann Cristoph von Khuenburg kíséretében elindult Wittenbergbe. A társasággal 
tartott néhány diák is, mint Lányi Izsák, Sámuel Bartoschovitz, Moltoris Miklós és 
Paulinyí Dániel,65 Az egyetem tanárai és maga a rektor is örömüket fejezték ki, amikor 
megtudták, Thurzó hozzájuk küldi fiát.66 Matthías Hóé von Hoénegg, aki a szász vá
lasztófejedelem első udvari prédikátora és legfőbb tanácsadója volt egyházi ügyekben, 
1615-ben kelt levelében dicsérte a nádort, hogy fiát Wittenbergbe küldi, és Thurzó 
kérésére előkészítette, hogy a választófejedelem fogadja Imrét.67 Thurzó Imre megér
kezése előtt János György szász választófejedelem ajánlólevele is megérkezett Witten
bergbe, amelyben a választó az egyetem tanárainak figyelmébe ajánlotta az ifjú grófot. 
A levélben emellett kiemelte a nádor érdemeit, dicsérte azért, hogy több alkalommal 
küldött tanulókat saját költségén az egyetemre.68

Thuizó Imre peregrinációjának legtartalmasabb forrása volt az 1615-1616-ban ke
letkezett naplója,69 amely a 20. század elején Khuen-Héderváry Károly hédervári 
levéltárában volt, majd az Országos Levéltárba került, ahol 1956-ban megsemmisült.70 
így az utazásról csak azok munkáiból értesülhetünk, akik még eredetiben olvashatták 
Thurzó Imre feljegyzéseit.

Imre, miután elvált szüleitől, társaival a Vág völgyében haladt. Útjuk Belluson, 
Ivanócon, Újhelyen, Vitencen, Szomolyán, Bazinon át vezetett Pozsonyba (július 10.),

63 BALASSA, 1928.257.
64 Leonhard Helfíeld van Meggau Thurzó Györgynek Prága 1615. jűl. 29. WlTTENBERG, 1989. 82. 

(Amelyben van Meggau, II, Mátyás titkos tanácsosa és főkamarása arról ír, hogy a szász választófejede
lemhez Imre érdekében írandó császári ajánlólevél ügyében minél előbb cselekedni kíván.)

65 ZávodszkY, 1912. 4.
66 Leonhard Mutter levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1615. máj. 29. WlTTENBERG, 1989. 69.
47 Matthías Hóé von Hoénegg levele Thurzó Györgynek, Drezda, 1615, júl. 26. WlTTENBERG, 1989. 79-80.
“  János György szász választófejedelem levele a wittenbergi egyetemnek, Neusorg, 1615. júl. 31. 

WlTTENBERG, 1989. 83.
69 [tér Vitebergense, hoc est, brevts ac succinta descripto eorum, quae tam Viteberga, quam alibi locorum, 

eundo ac redeundo illustrissimus comes ac dominus, Emencus Thurzó de Betthlenfalva, supremus ac 
hereditarius comes Arwa ete. vidít, et summa industria observavít ab anno 1615. die septima Julii, usque 
ad annum 1616. diem 2. mensis Junii, aetetis suae anno 18. WlTTENBERG, 1989. 435.

™ WlTTENBERG, 1989. 435.
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ahol Franz Armpruster apjánál szálltak meg. Másnap továbbindulva Hamburgon ke
resztül Bécsbe érkeztek. Itt Thurzó György házában éjszakáztak, amelyet a nádor az 
osztrák rendektől kapott ajándékba. Bécsböl apja szekerét és lovait hazaküldte, így 
fuvarossal folytatták útjukat Prágába. Bécsben egyébként két napot is eltöltőitek, és 
Imre apja titkára, Skultéty Márton vezetésével megnézte a város nevezetességeit. Július 
14-én folytatták útjukat és Grauendorfon, Neuburgon. Kronenburgon, Schöngrabenen 
keresztül érték el a morva határt Znaimnál. Morvaországon gyorsan keresztülhaladtak 
(Misslitz, Trebitz. Polna), és július 16-án már Csehország területén éjszakáztak 
(Deutsch-Brod). Másnap továbbutaztak és Jenikaun át Caslauba érkeztek, ahol Imre 
megtekintette a huszita vezér, Zizka sírját és fegyvereit, majd Kolinon, 
Böhmischbrodon és Auwalon keresztül 18-án Prágába érkeztek. M ivel Prága császári 
székhely volt és építészeti emlékei is érdekelték, Imre elhatározta, hogy miután bemu
tatta apja ajánlólevelét a császári főkomomyiknak, Leonhard Helfried van Meggau 
belső titkos tanácsosnak, néhány napot eltölt a városban. Elsősorban az evangélikus 
templomokat nézte meg, de megcsodálta a Moldva hídját és a királyi várat is. A várban 
megtekintette a királyi kápolnát, a cseh királyok sírboltjait. Salamon király gyertyatar
tóját és a cseh koronát, majd a királyi mulatóhelyet és annak állatkertjét, ahol különle
ges állatokat is látott (indiai varjút, leopárdot, tigrist, oroszlánt), Prágából július 20-án 
indult tovább, Volkon és Leitmerítzen keresztül elérte az Elbát, ettől kezdve hajón 
folytatta útját. Elhagyta Csehországot, és 21-én Meissen területén, 
Hermskretschmerben éjszakázott. Másnap Pillnitznél kötöttek ki, ahol Imre megtekin
tette a szász választófejedelem kincstárnokának, Joachim Loosnak a várát és a kertjét. 
Aznapi útjuk Drezdában éri véget. 23-án amint tehette, tisztelgett a választófejedelem  
tanácsosánál. Leonhard Köppelnél. aki elkalauzolta a választófejedelem hatalmas 
oszlopokon nyugvó híres istállójába. Másnap megtekinthette a várat, melynek tizenkét 
termét különböző fegyverek töltötték meg, majd megnézhette, hogyan készülnek az 
ágyúk, mozsarak és harangok az öntőházban. A fovadász jóvoltából láthatta a vadász- 
fegyvereket. amelyek közül azonban a legszebbek hiányoztak, mivel a választófejede
lem éppen vadászaton volt. Az udvari főépítőmester megmutatta neki görbe tükrét, a 
római hadiéletet ábrázoló szobrait, tengeri kagylóit és terméskőből vésett miniatűr 
hegyvidékét. Ebéd után az öt szobából álló Kunstkammert nézte meg. Meglepte őt az 
ismeretlen tárgyak gazdagsága, amelyek szerinte isteni remekművek voltak. Látott itt 
például strucctojásból készített poharat különböző formájú órákat, különleges hang
szereket. csontvázakat, íöldgömböt, sőt még egy különleges mechanikus szerkezetet is. 
Megtekintette a választófejedelem négy teremben elhelyezett könyvtárát is, amelyben 
Luther kéziratát is olvasta. Július 25-én kora reggel az előző nap látottakat jegyezte le, 
majd a Szent Kereszt templomba ment, ahol a toronyba is felmászott, onnan szemlélte 
a várost. 27-én együtt ebédelt a választó testvérével, Ágost szász herceggel. Másnap 
megvált Drezdától, s  Freibergen és Oderanon keresztül Chemnitzbe ért, ahol már várta 
a választófejedelem titkára, Matthias Hoe von Hoénegg, hogy elkísérje Neusorgba a 
fejedelemhez. 31-én apja levelével tisztelgett János György előtt, aki a vadászatra is
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meghívta Imrét. Augusztus 1-jén Imre folytatta útját, végül Mittweidon, Leisnigen, 
Thalon és Pretzschen keresztül 2-án este elérte úticélját, Wittenberget.

Mindenekelőtt lakást kellett keresnie, mivel nem látta tanácsosnak, hogy az apja 
által kijelölt Uswald András quaestornál lakjon, ennek törvénybe ütköző ügyei miatt.71 * 
Három nap múlva meg is egyezett a wittenbergi gyógyszertár vezetőjével, Fulth Gás
párral, hogy elszállásolja öt.

Apjának természetesen részletesen beszámolt útjáról, és a nádor „ megdícséré, hogy 
nem maradt közönséges utasok módjára fáradt volta dacára szálló helyén, csupán 
ínyének áldozván, hanem ottani látásának rövid idejét is hasznos ismeretek szerzésére 
fordította. “ 11 Thurzó György azonban túl soknak találta a pénzt, amit fia az utazásra 
költött és kérte, ezentúl takarékoskodjon, hiszen tanulni, és nem költekezni küldte az 
egyetemre.73 A szállás kérdését elintézve Imre az egyetem után érdeklődött, s az egye
tem rektoránál két társával, Daróczy Istvánnal és Johann Cristoph von Khuenburggal 
beírta nevét az egyetem anyakönyvébe.74 Thurzó György az egyetemi tanárok figyel
mébe ajánlotta fiát, az akadémiai tanács és a tanárok (Jeremiás Spiegel, Leonhard 
Hutter, Baithasar Meisner, Erasmus Schmidt, Friedrich Balduin) biztosították a nádort, 
igyekezni fognak, hogy Imre sikerrel végezze tanulmányait.75 A nádort levelek sokasá
ga dicsérte döntéséért, hogy fiát Wittenbergbe küldte tanulni. Johann Wanckel a törté
nelem professzora például történelmi példákkal bizonyította levelében, hogy az örök
lött hatalom és gazdagság valamint a megszerzett tudás együtt adja az igazi 
nagyságot.76 Imre tanárai folyamatosan tájékoztatták Thurzó Györgyöt fia tanulmá
nyairól. Ezekből a levelekből megtudhatjuk, hogy a fiú retorikai gyakorlatokat folyta
tott, történelmet tanult és egyházjoggal is foglalkozott.77 A retorikai kollégium befeje
zése után, mint az Spiegel leveléből is kiderül, Imre etikát is tanult.78 Tanárai 
jóakaratára nem is annyira a tanulás terén volt szüksége Imrének, mint inkább társaival 
szemben. Idegen volta, szokásai, ruházata ugyanis elütött a német hallgatókétól, akik 
ezért kezdetben kigúnyolták, azonban a választófejedelem Imrét társaival együtt oltal
mába vette, s figyelmeztette a tanárokat, ne engedjék, hogy idegen öltözékük miatt az

71 ZÁVODSZKY, 1912. 4.
n KUBINY1,1888. 11.
73 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1615. aug. 27. WITTENBERG, 1989. 91 -93.
74 Az anyakönyvben a kővetkező bejegyzés szerepel: „Perillustris generosus atque magnificus dominus 

Comes Bmericus Thurzó de Betklemffalua, hber ac haereditarius comes de Arwa, eiusdemque comitatus 
Arwensis supremus ac perpetuus comes etc. iílustrissmi comitis Georgii Hungáriáé proregis filius, cui 
rectoratus sequeníis hybemi semestris comissvsfűit " ASZTALOS, 1930. 117.

71 Kim ínyt. 1888. 11-12. 111. A wittenbergi egyetem rektorának és tanárainak levele Thurzó Györgyhöz 
Wittenberg 1615. aug. 24. Wittenberg, 1989. 89-91.

76 Johann Wanckel levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1615. szept. 5. WITTENBERG, 1989. 99—101.
77 Ld. pl: Jákob Martini levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1615. szept. 2. WITTENBERG, 1989. 109. 

Jeremiás Spiegel levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1615. szept. 19. WITTENBERG, 1989. 106-107.
78 Jeremiás Spiegel levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1615. nov. 14, WITTENBERG, 1989.138 139.
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egyetemi ifjúság rajtuk nevessen.7* A gúnyolódás egyébként is megszűnt, ami főként a 
fiú előkelő viselkedésének, mindjobban feltűnő tehetségének és bőkezűségének volt 
köszönhető.79 80 Imre tanulmányaiban nagyon szorgalmas volt, eljárt az egyetemen ren
dezett vitákra, sőt gyakran részt is vett bennük. Az egyetemi élet minden mozzanata 
érdekelte, nem mulasztotta el, ha teológiai vagy jogi doktort avattak, vagy ha a hallga
tók magiszteri vizsgát tettek. Tanárai ilyenkor figyelmükkel tüntették ki, a rektor maga 
mellé kérte, meghívták a nyilvános vitákra és az avatást követő lakomákra.

A nádor fiához írt leveleiben visszatérő igényként fogalmazódott meg, hogy Imre 
minél tökéletesebben sajátítsa el a német nyelvet. Ennek érdekében még ajándékot is 
ajánlott neki.*1 Többször kérte Imrét, néha németül Írjon neki leveleket,82 de a fiú 
szabadkozott, nem ítélte még elég jónak tudását. Amikor pedig németül írt, levelében 
semmi lényeges dolgot nem említett. Arra hivatkozott, hogy' németül a latinnál nehe
zebben tanul,83 de ígérte apjának, szorgalmas lesz, bár nem hiszi, hogy hamarosan 
elsajátítaná az előbbit.84

Imre wittenbergi életének lényegében minden mozzanatáról beszámolt apjának, és 
mindenhez engedélyét kérte. íg y  volt ez Hamburgba tervezett utazásával is. Először 
1615. szeptember 5-én kelt levelében említi apjának, hogy szeremé Hamburgba utazni, 
amire alkalmasnak látszik a lipcsei vásár ideje, amikor a tanulók és tanárok többsége is 
elutazik. Kérte apját, hogy engedje eL mert nagyon szeretné látni a várost és a tengert, 
fontos érvként említette, hogy utazása közben a német nyelvet is gyakorolhatná.85 A 
nádor azonban komolyan ellenezte a hamburgi kirándulást, mivel fta csak a szász 
választófejedelemség területére rendelkezett érvényes ajánlólevéllel. Örömmel enge
délyezte volna viszont fiának, hogy Lipcsébe utazzon, és ott megnézze a vásárt.86 Imre 
el is ment Lipcsébe,87 de úgy látszik, hamburgi terveiről nem mondott le olyan egysze
rűen, mert hazautazása előtt még egyszer próbálkozott apja engedélyének megszerzé
sével. Thurzó György azonban fia rektori feladataira hivatkozva megtagadta azt. Imre 
ismét elfogadta az apai utasítást, bár mint levelében írta, a rektori hivatal inkább ki
tüntetés volt, mint munka.88 A nádor igen komolyan ellenezhette fia hamburgi útját,

79 János György szász választófejedelem levele a wittenbergi egyetemnek, Neusorg, 1615. júl. 31.
WITTENBERG, 3989. 83.

*  ZÁVODSZKV, 1912. 5.
81 A tesini hercegnőtől kapott ezüstözött puskákat neki adja ajándékba, ha jól megtanul németül. Thurzó

György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1615. aug. 27. WITTENBERG, 1989. 91-93-
83 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1615. szept. 4, WITTENBERG. 1989, 95-96. i l l . Biccse,

1615. szept. 13. WtTTENBERG, 1989. 104-105.
85 Thurzó Imre levele Thurzó Györgyhöz, Wittenberg, 1615. szept. 21. WtTTENBERG, 1989. 1.10.
** Thurzó Imre levele Thurzó Györgyhöz, Wittenberg, 1615. okt. 31. WITTENBERG, 1989. 134-136,

Thurzó Imre levele Thurzó Györgyhöz, Wittenberg, 1615. szept. 5. W itt en b er g , 1989. 97-99.
86 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1615. szept. 27, WITTENBERG, 1989. 111-113.
87 A város nagyon tetszett neki, a választófejedelem közbenjárására még a várat is kinyitották neki. Thurzó 

Imre levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1616. jan. 20. WITTENBERG, 1989. 159-161.
88 Thurzó Imre levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1616. febr. 8. WITTENBERG, 1989. 165-166.
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mert még Imre tanárának Jeremiás Spiegelnek is írt, tartsa távol fiát az utazástól.89 
Imrének pedig azt ígérte hazatérése után lehet arról szó, hogy Velencébe menjen, ahol 
ismerősei és rokonai révén nagyobb biztonságban lenne, mint Hamburgban, és külön
ben is -  érvelt a nádor -  nem azért küldték Wittenbergbe, hogy utazgasson, hanem 
hogy a tudományban és a nyelvekben érjen el eredményeket.90 A fiú pedig ismét elfo
gadta apja döntését, bár mint írja ez a tilalom megfosztotta attól a reménytől, hogy 
valaha megláthassa az óceánt.91

Amikor 1615. október 24-én elérkezett a rektorválasztás ideje a wittenbergi egye
temen, tanárok egyhangúan Thurzó Imrét választották az egyetem rektorává. Az, hogy 
egy 17 éves fiút rektorrá választottak, furcsának tűnhet. A kérdés tisztázásánál figye
lembe kell vennünk, mit is jelentett a rektori tisztség a 17. századi wittenbergi egyete
men. A wittenbergi egyetem vezetése nem a rektor, hanem az egyetem tanácsának 
kezében volt. Maga Thurzó Imre is azt írta, hogy tisztsége inkább kitüntetés, mint 
munka, hiszen a feladatok ellátása a prorektorra hárul.*2 * Thurzó Imre rektorráválasztá- 
sának előmozdítója a nádor bőkezűsége az egyetem tanárai és növendékei iránt, s az 
általános tisztelet amiben őt a lutheránusok részésíteüék, Imre tehetsége és a válasz
tófejedelem hatalmas pártfogása " 93 volt. Az, hogy valaki nem tudományos érdemei
nek köszönheti a rektori tisztséget, nem volt egyedülálló az egyetem történetében. 
Ilyen volt 1588-ban a magyar báró losonci BánfTy Ferenc dobokai főispán vagy 1602- 
ben Ágost szász herceg, aki négy évig viselte a méltóságot, A rektori tisztség kérdésé
ben az egyetem felett hatalmat gyakorló szász választófejedelemnek volt döntő szava.94 
Imre, mint mindenben, a rektorság kérdésében is ki akarta kérni apja tanácsát, de a 
nagy távolság miatt egyedül kellett döntenie, elfogadja-e a felajánlott méltóságot. 
Thurzó György azonban számíthatott arra, hogy fiát ez a megtiszteltetés éri. Kiderül ez 
leveléből, mely szerint tudta, hogy fia az egyetem tanácsa előtt jó hímek örvend, és 
arra buzdította fiát, ha felajánlják neki a rektori tisztséget, fogadja el azt.95 96 97 így  amikor 
Imre október 31-én kelt levelében értesítette apját a választásról, a nádor válaszában 
megnyugtatta, nem neheztel rá, sőt örül, hiszen ritkaság, hogy a rektori tisztséget ide
gennek adják, méghozzá ilyen rövid idővel megérkezése után.94 December 14-i levelé
ben kiegészítette mindezt azzal, fia tegyen meg mindent, hogy méltó legyen méltóságá
ra, s tekintse ezt egy reá várakozó hivatal előjátékának.92 Thureó Imre ünnepélyes

Jeremiás Spiegel Thurzó Györgynek, Wittenbergi 1616. márc. 6. WITTENBERG, 1989. 179-180.
50 Thurzó György Levele Thurzó Imrének, Biccse, 1616. márc. 7. WITTENBERG, 1989. 181-183.
51 Thurzó Imre levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1616. ipr. 8. WíTTENBERG, 1989.196-198.
91 „Rectoratus enim Uagnificus honoris non oneris est Posterius enim illud Pro-Rector incumbit ” („A

rektorság ugyanis egy nagyszerű kitüntetés, nem pedig megterhelés, a nehézségek a prorektotta hárul
nak.”) Thurzó Imre levele Thurzó Györgynek, Wittenberg, 1616. febr, 8. WITTENBERG, 1989.165.

”  ZÁVQDSZKY, 1912. 5.
94 ZÁVODSZKY, 1912. 7.
”  Thurzó György levele Thurzó Imrének, Pozsony, 1615. nov. 9. WITTENBERG, 1989.136-138.
96 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1615. nov. 27. WITTENBERG, 1989,144-146.
97 Thurzó György levele Thurzó Imrének, Pozsony, 1615- dec. 14. WITTENBERG, 1989.149-151.
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beiktatására 1615. október 28-án került sor a wittenbergi vártemplomban. A tanárok a 
szentélyben forma szerint tanácskozást folytattak, kit válasszanak rektornak, majd 
Balthasar Meissner és Jákob Martini, a tanárok követei Imrét a szentélybe vezették, 
ahol a volt rektor felajánlotta neki a rektori tisztséget. Miután ő ezi elfogadta, prorekto- 
rul mellé Emst Hettenbachot, a filozófia és az orvostudományok doktorát, az egyetem  
nyugalmazott tanárát választották meg. Ezután az oltár mellett lévő emelvényen fog
laltak helyet, s a volt rektor ünnepélyes beszédet tartott arról, vajon megengedhetö-e a 
párbaj az egyetemen. Beszéde végén Imrét rektornak, Hettenbachot pedig prorektomak 
nyilvánította és a sceptrumot98 Imrének, az pedig a prorektomak adta, aki a pedellu
soknak szolgáltatta vissza. Hasonlóan történt az egyetem kulcsainak, majd pecsétjének 
átadása. Ezután Imre felvette a rektori díszöltőnyt, majd a lelépő rektor hivatalától 
elbúcsúzva, Imrét mint űj rektort üdvözölte, mire ő az oltárhoz ment, és imádkozott, 
kérve Isten áldását és kegyelmét, hogy kormányzása szerencsés legyen. A templomból 
az új rektort szállására kísérték. Előtte mentek a pedellusok és a tanárok, mellette pedig 
a pro- és a volt rektor. A lakásán megválasztása alkalmából üdvözölték, és hűséget 
fogadtak neki, majd hazatértek, nála hagyva a díszöltönyt és a kormánybotot. Thurzó 
György köszönet fejében száz jobbágyát küldte Wittenbergbe, akik hajdútánccal és 
fegyverforgatással, paripáikkal és zenéjükkel mulattatták Wittenberg lakóit. Az egye
temnek ajándékul 12 szekéren régiségeket küldött, emellett pedig annyi ételt és italt 
fiának, amennyiből az tanárait és társait három napon keresztül fejedelmien megven
dégelhette." Thurzó Imre törekedett arra, hogy a rektori tisztnek megfeleljen. M ég  
nagyobb szorgalommal gyakorolta a német nyelvet komornyikja, Franz Armpruster 
társaságában, ugyanakkor magaviseletével is -  ellentétben több elődjével -  példát 
mutatott. Mint rektor őrizte az egyetem anyakönyvét is , amelyet áttekintett, s a fontos
nak tartott adatokat kijegyezte belőle. Az általa tanúsított tisztelet és  szeretet jeleként 
az egyetem tanára Friedrich Balduin, teológiai doktor és a választófejedelemség egy
házainak főfelügyelője, felkérte Imrét újszülött fia keresztapjának. Thurzó Imre rektor
rá választása után is szorgalmasan tanult, részt vett a nyilvános vitákon, ahol általában 
nagy sikert aratott. így volt ez például a Luther és Kálvin tanainak összeegyeztetéséről 
szóló vitán, amelyen olyan nagy sikert ért el érvelésével, hogy híre még a szomszédos 
egyetemekre is elterjedt. M ivel a testvér, lipcsei egyetem teológiai doktora és tanára, 
Polikarp Lyser meghívta esküvőjére, 1616. január 12-én Lipcsébe utazott. Megtekin
tette a város nevezetességeit, az Auefbach-féle árucsamokot, a kollégiumokat, temp
lomokat, valamint az egyetemi és a városi könyvtárat. Másnap megnézte a várat, majd 
vendégül látta az egyetem rektorát, néhány tanárt és a vár kapitányát.

Szabadidejét általában hasznosan töltötte el. Megtekintette a wittenbergi várat és az 
ott lévő templomot, s benne Luther és Melanchton síremlékét, majd kirándulásokon 
gyarapította ismereteit. Apjához hasonlóan őt is nagyon érdekelték a könyvek. Beszé
deit kinyomtattatta, szegényebb társait segítette vitáik kinyomtatásában, több könyvet * 95

98 jogar, kormánypálca
95 Ipolyi, 1887.12. 
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is vásárolt, és ahol megfordult mindig megtekintette a könyvtárakat. Wittenbergben 
nemcsak az egyetem könyvtárát nézte meg, hanem az egyes tanárokét is. 1616. február 
16-án az egyetem gyászünnepélyt tartott, Ágost szász herceg emlékére. Thurzónak 
azonban nem volt magyar gyászruhája, ezért a magyar inaktól kért kölcsön egyszerű 
öltözetet, mentének pedig befestette hálóköntösét. Tburzó Imre híre Magyarországra is 
eljutott, és ennek hatására Paczóth Ferenc és báró Osztrosith János Wittenbergbe 
mentek, hogy az ö vezetése alatt lévő egyetemet látogassák. Márciusban Imrét az az 
öröm érte, hogy szeretett tanárát, Jeremiás Spiegelt beiktathatta a retorika tanszékére. 
Mint rektor részt vett a hallgatók magiszteri vizsgáján, ahol arra buzdította őket, legye
nek jámbor és vitéz emberek, hogy egyházuk és hazájuk díszére váljanak.

Mivel apja köszvénye súlyosbodott, apa és fia elhatározták, Imre hazatér Witten- 
bergből. Thurzó György fájlalta, hogy fia nem tölthetett el egy évet az egyetemen, 
hiszen korábban nagy örömmel olvasta nyilvános előadásait, amelyekből kinyomtatá
suk után Imre mindig küldött haza, és bíztatta fiát, folytassa a tanulást, ameddig le
het.100 Hazatérése előtt még egy teológiai vitán szerepelt, idejét egyébként az utazás 
előkészítésének szentelte. M ivel apja továbbra sem engedte el Hamburgba, megnézte 
Bitterfeldet, Hallét, Martisburgot és Naumburgot. Az utolsó napokban nagy örömére 
még tehetett valamit kedves tanáráért, Spiegelért. Az a szép feladat hárult rá, hogy 
nevében megkérje számára Anna Reíchardot, Erasmus Schmidt mostohalányát, s még 
a kézfogón is jelen lehetett. 1616. május 11-én letette a rektorságot, ez alkalommal 
tartott beszédében a törökök zsarnokságáról és a keresztények iránti gyűlöletéről be
szé lt Tisztségét átadta Ambrosius Rhodtusnak az orvostudomány doktorának, majd 
megvendégelte az egész egyetemet. Időközben megérkeztek apja kocsijai, megrakva 
ajándékokkal az egyetem tanárai számára. Hazaindulása előtt még megszerezte a kért 
orvosságokat anyja gyógyszertárába, majd május 13-án útnak indította holmiját Ma
gyarország felé. Másnap ő maga is elindult. Hazafelé a rövidebb, Szilézián át vezető 
utat választotta (Thul, Kamencz, Bautzen, Bunczlau, Liegnhz, Boroszló, Lieswitz, 
Tesshen, Jablunka, Czacza, Budetin). Tanárai Pretschig kísérték, ahol egy lakoma 
keretében végleg elbúcsúztak egymástól. A hazavezető úton ismét szorgalmasan néze
gette az egyes helyek nevezetességeit. Két napot szentelt Szilézia akkori fővárosának, 
Boroszlónak, ahol megtekintette a lutheránusok és a dominikánusok templomát. Látta 
Thurzó János boroszlói püspök kápolnáját, és benne síremlékét is. Megnézte a polgár
ság céllövőházát, mely az Odera szigetén volt. A város tornyából gyönyörködött a 
környék szépségében. A magyar határt Jablunkánál érte el, itt apja ötvenkét hajdúja 
várt rá, hogy együtt keljenek át a Kárpátokon. Bíccsére július 2-án érkezett, ahol apja 
az egybegyúrt környékbeliekkel fogadta fiát.

Apa és fia azonban csak rövid időt tölthetett együtt, Thurzó György' ugyanis hama
rosan meghalt. Az alig tizennyolc éves Imre lett a hatalmas családi vagyon örököse. 
Thurzó Imre csak öt évvel élte túl édesapj át, gondos nevelésének eredményei azonban

lOÚ Thurzó György levele Thurzó Imrének, Biccse, 1616. márc, 21, Wittenbbro, 1989.189-191.
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nár ilyen rövid idő alatt is megmutatkoztak. Bekapcsolódott a politikai életbe. A  kor- 
ársak is hamar felfigyeltek tehetségére és képzettségére és az 1618-as országgyűlésen 
áblabírának is megválasztották.101 Kezébe vette a családi birtokok irányítását, rendezte 
i hatalmas családi levéltárat.102

. Édesapja halála után a magyarországi evangélikusok vezetését is magára vállalta, 
endszeres kapcsolatban maradt a wittenbergi egyetem tanáraival, alumnusokat küldött 
lz egyetemre, vezető szerepet vállalt az 1617-es jubileumi ünnepségek megrendezésé- 
ten. 1619-ben komoly döntést hozott, szakítva apja politikájával elfordult az uralko- 
lótól és Bethlen Gábor mellé állt, aki elsősorban diplomáciai feladatokat bízott rá. 
átállását azonban nem kell feltétlenül elfordulásnak tekintenünk a Thuizó György által 
djelölt politikai iránytól. Mint édesapja, Thurzó Imre is békepárti volt, mindenben 
lazája és az evangélikus egyház érdekeit tartotta szem előtt, valószínűleg ez indíthatta 
íz  udvartól való elpártolásra. Hiszen még Bethlentől is elfordult, mikor szándékainak 
íszinteségében kételkednie kezdett.

Családi élete már korántsem volt sikeresnek mondható. 1617-ben kötött házasságot 
jedegi Nyáry Krisztinával. Politikai feladatai miatt azonban csak ritkán volt otthon, így  
tensőséges kapcsolat sem alakulhatott ki közöttük. Ráadásul szeretett édesanyja sem  
ipolt igazán jó viszonyt menyével, különösen miután Nyáry Krisztina két lánygyer- 
neknek adott életet.

Thurzó Imre végül diplomáciai feladatai teljesítése közben, a nikolsburgi békét 
slőkészítve halt meg 1621. október 19-én.103 Értelmetlen lenne találgatni, milyen karri- 
:r várt volna rá, ha tovább él és  tevékenykedik, de az bizonyos, hogy már kortársai is a 
xűitíkai élet egyik nagy reménységének tartották, ahogy azt Batthyány Ferenc egy 
eveiében is olvashatjuk: ,Jiogy isten az nfagysájgodfiátjó egésségben hozta meg, azt 
zrvem szerint őrölöm, adná isten, hogy sok ollyan ifjú legén volna az országban, mert 
ihoz bízom hogy tud hazájának szolgálni. ” 104

Cl Az 1613/24.tc kimondta, hogy a bíráskodásban a rendes és a rendkívüli esküdteken kívül u jelenlévő 
nemesek közül senkinek ne legyen szava. E törvény megengedte az ülnökök számának emelését. Ettől 
kezdve kétféle vármegyei ülnök volt: a rendes esküdt ülnök és a vagyonosabb nemesek közül választott 
rendkívüli ülnök, későbbi elnevezéssel a táblabira (judices tabulae). Ez utóbbiak csak az igazságszol
gáltatásban vettek részt, fizetést nem kaptak, csak napidijat élveztek. CSIZMADIA -  KOVÁCS -  
Asztalos, 1997.189.

02 A Thurzó család levéltárát ismerteti: Ila, 1932.
“  Politikai karrierjét ld.: Demko, 1881.; NAGY, 1880-1881.; PÉCSY, 1878.; Rimay, 1955. Házasságáról: 

Ipolyi, 1887.;Hiller, 1997.
M Batthyány Ferenc levele Thurzó Györgyhöz, 1616. jún. 30. Batthyány, 1879.119-120.
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