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Bódai Dalma

„...mikor sok kérői voltanak leányának.” 1

Menyasszonyok és hozományok a Thurzó családban 
a 17. század elején

Bevezető gondolatok: érdek és házasság a 17. század elején

„A keresztyén leánynak nem szabad férjet keresni vagy házasságrúl szorgalmatoskodni: 
hanem édes szüléire bízza magát, kik őtet szeretik; kik a világ állapotját tudván, messzé-
re néznek; és jobban gondolkodhatnak szerencséjérűl, hogysem maga a leány; ki otthon 
rekesztve élvén, nem tudja erkölcsét és állapotját a férfiaknak. Sőt mikor a házasságrúl 
emlékeznek szüléi, Istenhez emelje szívét a leány, és azt mondja Sárával: Úristen, te 
tudod, hogy férfiú után nem vetettem szívemet. Azért hagyja szüléire igyét: maga pedig 
szünetlen könyörögjön Istennek, hogy adjon oly férjet, ki őtet Istentűl el ne szakassza, 
hanem tekéletes szent életre vezesse.”2

A fiatal lányok számára a megfelelő házastárs kiválasztása évszázadokon keresz-
tül a szülők feladata volt. Bár a gyakorlatban a felekezeti kérdések is szempontot 
jelentettek, Pázmány Péter idézett soraihoz képest az ideális férj kiválasztásakor 
sokkal inkább a birtokszerzési, vagyoni, politikai, illetve a rokonsági-társadalmi 
kapcsolati hálózatban várható előnyök voltak döntő jelentőségűek. A lehetőségek 
feltérképezésére a szülők gyakran szélesebb rokoni kör segítségét (is) kérték. A ki-
szemelt menyasszonyról vagy vőlegényről a családi levelezés hálózatán keresztül 
igyekeztek minél több információt szerezni.3 

1615-ben Friedrich Teuffenbach4 tíz pontban jegyezte fel magának, hogy milyen 
szempontok alapján keres menyasszonyt. Fontosnak tartotta, hogy a kiválasztott 
lány szép, családja régi és nemes legyen. Számba vette, hogy a menyasszony vár-
hatóan milyen örökséggel bír majd édesanyja után, hogy kikkel áll rokonságban, 

1 Pázmány Péter: Mint kell az keresztyény leányt nevelni. Közli: Tarnóc (szerk.), 1983. 1039. 
2 Uo.
3 PéTer, 2008. 18–25; s. sárdi, 2002. 50–54. Vö.: Fejes, 1996. 115–160.
4 Morva főúr, Christoph Teuffenbach felső-magyarországi kapitány fia. Vö. PálFFy, 1997. 272.
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és hogy ezáltal a vőlegény milyen társadalmi kapcsolatokat nyerhet, amelyek 
várhatóan hatással lesznek majd politikai karrierjére. Teuffenbach fontosnak tar-
totta továbbá fi gyelembe venni, hogy a házasság milyen gazdasági előnyökkel, 
birtoknövekedéssel járhat, valamint azt is, hogy bosszút állhat-e általa valamely 
ellenségén.5

A Thurzó család házasságpolitikája

A polgári-nagyvállalkozói eredetű, kiterjedt közép-európai kapcsolatrendszerrel 
bíró Thurzó család tagjai a 15. században jelentős karriert futottak be kereskedő 
nagyvállalkozóként a Fugger családdal szövetkezve; emellett foglalkoztak nagy 
összegű hitelezéssel, és a 16. századtól az országos politikába is bekapcsolódtak.6 
Ugyanígy tekintélyes szerepet töltöttek be humanista tudósként és egyházi veze-
tőként is.7 A Thurzók közül világi méltóságban elsőként, gazdasági-udvari-poli-
tikai szolgálatai következtében (I.) Elek emelkedett a Magyar Királyság politikai 
vezetői közé. 1527-től országbíróként, 1532-től pedig az ország első számú világi 
rangján, helytartóként szolgálta I. Ferdinánd királyt.8 Ezt a gyors politikai karriert 
Thurzó (V.) György (1567–1616) nádor (1609–1616) ismételte meg a 17. század 
elején. 9

A 15. században nagyvállalkozóként karriert befutó család profi lváltását és beil-
leszkedését a politizáló magyar nemesi arisztokráciába – indikátorként – házassági 
stratégiájuk is jelzi. Míg az 1521-ben elhunyt Thurzó (III.) György körmöci kama-
ragróf Anna Fuggerrel és húga, Kata Raimund Fuggerrel kötött házassága még 
a család kereskedelmi és vállalkozói pozícióit erősítette meg, addig Thurzó (I.) Elek 
lányát, Annát már ecsedi Báthory (III.) Andráshoz adta hozzá.10 

A Thurzó család a 17. század elejére tudatos házasságpolitikával már rokonság-
ban állt a magyar nemesi arisztokrácia nagy részével, köztük a Perényi, Forgách, 
Czobor, Dóczy, Dersffy, Balassa, Révai és a Zrínyi családokkal. Az alábbiakban 
Thurzó (V.) György két házasságából született hét lányának házasságait vizsgá-
lom, abból a szempontból, hogy a főúr karrierje, majd halála, azt követően pedig 
egyetlen fi a, Thurzó Imre politikai tevekénysége, váratlan halála és ezáltal a család 
árvai ágának fi ági kihalása befolyásolta-e a lányok számára választott férj szemé-
lyét. Tanulmányom célja emellett a Thurzó-lányok hozományainak bemutatása, és 
a hozománylistákon szereplő egyes tárgyak továbbörökítésének nyomon követése 
által a családi szálak további differenciálása.

5 Idézi: VárkOnyi, 1990. 89–90.
6 erdélyi, 1998. 118–133; kUBiciel, 1998. 7–20; sklandanÝ, 2012. 27–37; Tózsa-riGó, 2019. 169–178.
7 Wenczel, 1878; Mikó, 2010. 313–315.
8 erdélyi, 2005. 19–77; PálFFy, 1999. 337; PálFFy, 2003. 45–50; PálFFy, 2011. 69–71.
9 PálFFy, 2011. 63–68.
10 naGy, 1865. 201–202.
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Thurzó György szülei, házassága és gyermekei

A 16. század közepén politikai, gazdasági és kulturális pozícióit tekintve már az 
ország vezetői közé tartozó Thurzó család hirtelen a fi úörökösök hiányának prob-
lémájával nézett szembe. Thurzó (I.) Elek helytartó két házassága közül az egyik 
gyermektelen maradt, a másodikból pedig két lánya született. Így végrendeleté-
ben még életben lévő fi útestvére, (III.) György gyermekeire, (II.) Bernátra és (II.) 
Kristófra hagyta birtokait.11 Mivel azonban pár évvel Thurzó Elek után ők is meg-
haltak, és bár nem gyermektelenül, de fi aik még csupán kisgyermekek voltak (és 
soruk ily módon bizonytalan volt), a végrendeletben megjelölt öröklési rend sze-
rint a család másik ágának jutott a fi ú utódok biztosítása feladata.12 Bethlenfalvi 
Thurzó (VI.) János két fi a közül (IV.) György (már korosodó) olmützi püspök, (I.) 
Ferenc pedig nyitrai püspök volt.13 

Más férfi  nem lévén a családban, Thurzó Ferencre hárult a fi úág leszármazá-
si problémájának megoldása. Arra vonatkozóan, hogy mindezt hogyan érte el és 
valósíthatta meg, források hiányában a mai napig nincs pontos válasza a történeti 
kutatásnak. Az azonban bizonyos, hogy egy 1556. március 10-én kelt adományle-
vélben engedélyt kapott I. Ferdinándtól, hogy 18,338 magyar forint ellenében ki-
válthassa, élete végéig megtarthassa, és ha fi a születne, neki tovább örökíthesse 
a zálogban lévő Árva várát és a hozzá tartozó birtokokat. Ugyanezen év június 
14-én elvette Kosztka Miklós lányát, Borbálát.14 A lehetséges magyarázatok között 
szerepel, hogy Thurzó Ferenc nem volt felszentelve, vagy csak világi kommendá-
torként bírta a nyitrai egyházmegyét. De az is elképzelhető, hogy felvette az ágos-
tai hitvallást és kilépett a katolikus egyházi rendből. Az uralkodó, I. Ferdinánd 
1557. december 6-án kelt adománylevelében megerősítette Thurzó Ferencet árvai 
birtokában, emellett a szabad végrendelkezési jogot, és mellé Árva vármegye főis-
páni tisztségét is megadta neki.15

A menyasszony, Kosztka Borbála kiválasztásában minden bizonnyal nagy sze-
repet játszott, hogy apja, Miklós eredetileg testvérével, Péterrel együtt bírta Árva 
várát. A Kosztka testvérek a mohácsi csata után előbb Szapolyai János oldalán állva 
részt vettek a kettős királyválasztást követő harcokban, majd Miklós 1534-ben I. 
Ferdinánd király pártjára állt. Árva 1546-ban a Magyar Kamara kezelésébe került, 
onnan Révay Ferenc kapta meg zálogbirtokként, 1549-ben pedig már a sziléziai 
Sedlnitzky testvérek, Vencel és Albert kezén volt szintén zálogbirtokként. Thurzó 
Ferenc házassága az Árvát korábban birtokló Kosztka Miklós lányával új tulajdo-
nában (ha informálisan is, de) megerősítette őt.16

A család örökösödési gondjai azonban Thurzó Ferenc és Kosztka Borbála há-
zasságával nem oldódtak meg, gyermekük ugyanis nem született. Első felesége 
halálát követően nem sokkal, 1562-ben az akkorra már legalább 42 éves Thurzó 
Ferenc másodszorra is megnősült: a szigetvári kapitány, Zrínyi Miklós 14 éves 

11 Peres, 2009. 74–76. 
 12 Mnl Ol Mka nra. fasc. 496. No. ll.; lUdikOVá–Mikó–PálFFy, 2006. 328–329.
13 naGy, 1865. 201–202.
14 Östa FHka Hka HFU rn 2. fol. 98–119.
15 Gecsényi, 2010. 15–17.
16 kUBinyi, 1890. 69–94.
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lányát, Katalint vette el. A házasságból öt gyermek született, közülük egy fi ú élte 
meg a felnőtt kort: (V.) György, aki (egy időre) megoldotta a család fi úági örökö-
södési problémáját.17 

Thurzó György szintén kétszer házasodott. Első feleségét, Forgách Zsuzsannát, 
aki mostohaapjának, Forgách Imrének18 az unokahúga volt, 1586-ban vette el, má-
sodik feleségét, Czobor Erzsébetet, Czobor Imre nádori helytartó lányát pedig 1592-
ben. Az első házasság célja minden bizonnyal a Thurzó család társadalmi kapcso-
latrendszerének további kiterjesztése és megerősítése, a másodiké pedig Thurzó 
György politikai karrierjének elindítása volt. A két feleségtől Thurzó Györgynek 
összesen hét lánya és egy fi a érte meg a felnőttkort.19

Thurzó György lányainak kiházasítása

Thurzó György tudatos házasságpolitikájának bizonyítéka egy 1598. február 6-án 
kelt levél, melyben a család semptei ágából származó rokonának, Thurzó (III.) 
Szaniszlónak adott házasodási tanácsokat. Megírta, hogy véleménye szerint nem 
jó lengyel lányt választani, mert a lengyel nemesség nem lojális a Habsburg csa-
ládhoz. Adam Wenzel tescheni herceg lánya sem lenne ideális házastárs, mert 
állítólag öreg, beteg, csúnya és örökségre sem számíthat (és egyébként korábban 
már neki is kínálták). Thurzó György a levélben Pálffy Miklós országbíró hatá-
rozott véleményét is közvetítette: magyar nemesi családból származó lányt érde-
mes választani. Valamint hozzátette, hogy mielőtt megnősül, próbáljon minél több 
információt szerezni a kiszemelt lányról, kérdezze ki azokat, akik ismerik, főleg 
az egészségére és az erkölcseire vonatkozóan. A Thurzó Szaniszló által választott 
lányról végül csak annyit jegyzett meg, hogy a származását tekintve megfelelőnek 
tartja.20 Később azonban Thurzó György a választott menyasszony ellen mégis ki-
fogást emelt, véleménye szerint a lány

„bizony nem Dido,21 de ha úgy meg kedvelte Thurzó Staniszló, hogy ugyan el nem lehet 
nála nélkül, nem tudom, mit tarthatok immár ellent benne? Mint és hogy megyen véghez 
az dolog még bizontalan vagyok benne.”22

Thurzó György lányait ugyanilyen előre megtervezett módon házasította ki, tu-
datosan, társadalmi, politikai és gazdasági érdekek mentén megválasztott férjhez 
adva hozzá őket.23 

17 Gecsényi, 2010. 19.
18 lenGyel, 2005. 127–128.
19 lenGyel, 2007. 145–148.
20 lenGyel, 2014. 88–89. 
21 Karthágó királynője, aki Vergilius eposzában beleszeret Aeneasba, és mikor az ifjú elhagyja, 
hogy tovább hajózzon Itáliába, csalódottságában máglyára veti magát.
22 Thurzó György levele Czobor Erzsébetnek. 1598. március 5. In: zicHy, 1879. 242.
23 A család genealógiai feljegyzéseit és leszármazási tábláit lásd.: BaraBás, 1884. 780–782; Mnl Ol 
P 1341 fasc. 4. fol. 353; Mnl Ol P 108 rep. 29 fasc. H. no. 137. fol. 2–4; Uo. no. 139. fol. 16–17; Uo. 
no 140. fol. 28–29; Uo. no. 141. fol. 30; Uo. no. 143. fol. 32; ÖsTa HHsTa dT 43 fol. 57.



„...MIKOR SOK KÉRŐI VOLTANAK LEÁNYÁNAK.”

3973. (2021)

1. sz. ábra. Thurzó György gyermekeinek házasságai

Thurzó György első házasságából született két lánya esetében a kiválasztott férjek 
elősorban a Thurzó család magyar főnemesi családokkal való társadalmi kapcsolat-
rendszerét voltak hivatottak erősíteni. Thurzó Zsuzsannát 1603-ban mostohaany-
ja családjába házasították be: Perényi Istvánhoz adták hozzá, aki a menyasszony 
mostoha nagyanyja, Perényi Borbála nagybátyjának unokája volt.24 A Thurzó–
Perényi–Czobor–Forgách családi kapcsolatok generációkra nyúltak vissza. Perényi 
István nagybátyja vette el Thurzó György húgát, Annát. Perényi Erzsébet – Czobor 
Erzsébet édesanyjának, Perényi Borbálának húga – pedig Forgách Imre (Thurzó 
György mostohaapjának) első felesége volt.25 

Thurzó Zsuzsanna első házassága meglehetősen rosszul sikerült, számos 
konfl iktusa volt a férjével, aki szolgálóin keresztül félemlítette meg az asszonyt.26 
Perényi István halálát követően azonban Zsuzsanna (talán a jobb szerencse re-
ményében) még háromszor ment férjhez. Második házassága szintén ezt a már 
meglévő rokoni kapcsolatrendszert erősítette: Czobor Mihályhoz, mostohaanyja 
öccséhez ment hozzá. 1617-ben azonban Czobor Mihály is elhunyt, és az akkor 
már 31 éves asszony (aki felől már néhai apja nem dönthetett, féltestvér öccse 
pedig úgy tűnik, hogy nem akart) szabadabban léphetett következő házasságaira: 
harmadszorra Amade Istvánhoz, a negyedszerre pedig Vojko Friedrich-hez ment 
hozzá.

Thurzó György első házasságából született fi atalabb lánya, Judit 1607-ben 
Jakusith Andráshoz ment hozzá. A vőlegény Thurzó Györggyel feltehető-
en a tizenötéves háborúban vette fel a kapcsolatot, mivel mindketten harcol-
tak a török ellen, Jakusith apja győri alkapitány volt. A család egyébként új volt 

24 naGy, 1862. 228. 
25 naGy, 1865. 201–202; naGy, 1853. 206–207. Vö.: kOMárOMy, 1889. 72–73.
26 lenGyel, 2003. 238–239.
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Felső-Magyarországon, a 16. században származtak fel a horvát területekről, 
azonban már ekkor jelentős birtokokkal rendelkeztek Trencsén vármegyében. Így 
Thurzó Györgyöt birtokpolitikai megfontolás is vezethette: a lányát egy szomszé-
dos, a megyében erős érdekeltséggel bíró család fi ához adta.27 Jakusith András ké-
sőbb nagyon jó viszonyt alakított ki apósával: levelezésükből kiderül, hogy számos 
alkalommal elkísérte a politikai utazásaira, tárgyalásaira is.28

Thurzó György nádorrá választását követően lányainak elsősorban politikai 
megfontolások mentén választott férjet. A Czobor Erzsébettől született legidősebb 
lányát, Borbálát 1612-ben Erdődy Kristófhoz, Erdődy Tamás horvát bán fi ához 
adta. Azon túl, hogy ez a frigy erős politikai tengelyt jelölt ki a magyar politikai 
életben, szintén megerősített korábbi kapcsolatokat is. A család másik ágába tarto-
zó Thurzó (III.) Kristóf pár évvel korábban elvette Erdődy Annát, Erdődy Kristóf 
nővérét.29 Borbála menyegzője így a család számára megerősítette az Erdődyekkel 
való kapcsolatot, egyben a család horvátországi összeköttetéseit is, melyet ko-
rábbról a Zrínyiekkel való rokonság alapozott meg. Bár Erdődy Kristóf katoli-
kus volt, Borbála megőrizte evangélikus hitét.30 Első férje halála után (a szintén 
katolikus) Draskovich (III.) Jánoshoz ment hozzá, akit 1648-ban nádorrá válasz-
tottak. Ez a házasság is tovább erősítette a Thurzó család horvátországi kapcso-
latait. A Draskovichok egyébként régebbről is rendelkeztek Czobor rokonsággal, 
így szegről-végről atyafi ak voltak már: Draskovich János nagynénje, Draskovich 
Borbála Thurzó Borbála anyja testvérének, Czobor Bálintnak unokájához ment 
hozzá.

Thurzó György Czobor Erzsébettől született második lánya, Ilona 1614-ben 
Illésházy Gáspárral, Illésházy István nádor (aki Thurzót megelőzően viselte ezt 
a címet) unokaöccsével és örökösével házasodott össze. Ez a házasság is jól sike-
rült, a felek már a jegyesség alatt érezhető vonzalmára Czobor Erzsébet is utalt 
egyik levelében: „[Illésházy Gáspár] azt írta a minap, hogy sok dolga vagyon, de csak az 
volt, hogy a mátkájával beszéljen.”31 Illésházy Gáspár, akárcsak Erdődy Kristóf, kato-
likus volt, de Borbálához hasonlóan a házasságban Ilona sem váltott felekezetet.32

Thurzó Borbála és Ilona házasságai egyértelműen apjuk politikai céljait szolgál-
ták. Ezek a házasságok, a korabeli politikát meghatározó személyek családjaival 
kialakított kapcsolatok beleillettek Thurzó György udvarhű, de a rendi érdekek 

27 A családról összefoglalóan: sedlak, 2007. 88–106. 
28 Thurzó György és Jakusith  András levelezése: ŠOBA BYTČA, OK–TK, II–J/ 1., valamint: Thurzó 
György levele Czobor Erzsébetnek. 1607. július 4. Közli: zicHy, 1876. II. köt. 192–194; Thurzó 
György levele Czobor Erzsébetnek. 1607. szeptember 11. Közli: zicHy, 1876. II. köt. 199; Thurzó 
György levele Czobor Erzsébetnek. 1608. január 22. Közli: zicHy, 1876. II. köt. 211–212; Thurzó 
György levele Czobor Erzsébetnek. 1608. március 14. Közli: zicHy, 1876. 219–220; Thurzó György 
levele Czobor Erzsébetnek. 1608. június 15. Közli: zicHy, 1876. II. köt. 235–237.
29 Benda, 2007. 110–111.
30 A felekezetváltás (kifejezetten a katolizálást) egyébként Thurzó György végrendelete az 
örökségből való kitagadás terhe mellett meg is tiltotta. (Mnl Ol Mka nra. fasc. 365. No. 17.) 
Thurzó György ágostai hitvallást védő tevékenységéről átfogóan lásd: ila, 1934. 
31 Czobor Erzsébet levele Thurzó Györgynek. [1607]. Mnl Ol e 196. 31. cs. fasc. 9. fol. 103.
32 Thurzó Ilona levele Czobor Erzsébetnek. 1617. június 20. Oszk  Kézirattár Fol. Hung. 2638. II. 
köt. 187–188.
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és a protestantizmus mellett állást foglaló politikájába, amely tulajdonképpen az 
állandó kompromisszumkeresés politikája is volt.33

Borbála és Ilona fényes menyegzőit követően azonban változás mutatkozott 
a Thurzó család házasságpolitikájában. A nádor elhunytát követően fi a, Imre húgai 
házasságát saját, Bethlen Gábort támogató politikai karrierje megalapozásának esz-
közéül használta.34 A család hatalma azonban némiképp megtört, így olyan rangú 
vőlegények, mint korábban Thurzó György nádorsága alatt, nem jelentkeztek a lá-
nyokért. Mária 1618-ban egy Pozsony megyében birtokos család fi ának, Vizkelethy 
Mihálynak lett a felesége, aki a Nyáry családdal állt rokonságban. Thurzó Imre, 
aki ugyanebben az évben Nyáry Krisztinát vette feleségül, ugyancsak ezt a családi 
szálat erősítette tovább.35

Thurzó Katalin 1620-ban Thököly Istvánnal kötött házasságot. A vőlegény csu-
pán második generációs arisztokrata volt, a kereskedőként karriert befutó Thököly 
Sebestyén fi a. A Thurzó család tehát, hogy a nagyhatalmú nádor elhunyta után 
megroppant hatalmát ismét megerősítse, kénytelen volt nyitni az újkeletű, de je-
lentős gazdasági potenciállal rendelkező Thököly család felé. A Thökölyeknek 
pedig, hogy bekerülhessenek a felső-magyarországi arisztokráciába, rokonságot 
kellett kiépíteniük annak egyik legnagyobb társadalmi ranggal rendelkező család-
jával, a Thurzókkal.36

A legfi atalabb Thurzó-lány, Anna 1622-ben ment férjhez, már Thurzó Imre ha-
lálát követően. Mivel azonban, mint az Czobor Erzsébet levelezéséből kiderül,37 
a kezét még bátyjától kérte meg Szunyogh János, így ez a házasság is az Imre ér-
dekeit szolgáló frigyek közé tartozik. Az ifjú férj (akinek Anna a második felesége 
lett, az első a lengyel Sidonia Elisabeth von Promnitz volt) régi Trencsén vármegyei 
birtokos családból származott, sőt a 17. század elejére már Sziléziában is birtoko-
sok voltak. Emellett nagybátyja, Szunyogh Gáspár Bethlen Gábor diplomatája volt 
1621-ben a Velencébe küldött követségnél, és több hadjáratában is részt vett, felte-
hetően ezek során kerültek kapcsolatba, Thurzó Imre ugyanis szakítva apja udvar-
hű politikájával, Bethlen Gábor mellé állt, s egyik fő embere lett. Imre tehát húga 
férjhez adása révén a Bethlent pártoló nemesekkel erősítette meg kapcsolatait.38

33 Benda, 1984. 463–468. Erdődy Tamás az 1609-es nádorválasztáson Forgách Zsigmond (Thurzó 
György első feleségének bátyja), Széchy Ferenc és Thurzó György mellett a jelöltek között 
szerepelt. (kárOlyi, 1919. 134.)
34 Thurzó Imre apjához hasonlóan protestáns mecénásként, a rendi ellenzéki politika 
képviselőjeként lépett fel. Thurzó György kompromisszumkereső politikáját azonban feladta, 
sőt, attól teljesen elfordulva, 1619-ben Bethlen Gábor mellé állt, és a fejedelem egyik meghatározó 
tanácsadója, mozgalmának magas rangú katonai és politikai vezetője lett. A Thurzó György és 
fi a közötti politikai fordulat radikalizmusát mutatja, hogy a nádor Bethlen Gábor fejedelemmé 
választásának körülményeit is vitathatónak, Erdélyt pedig potenciális háborús gócnak tartotta, 
amely feltételezésre Melchior Klels és a bécsi centralizáló udvari politikusok fellépése alapot is 
adott. Imre ehhez képest nyíltan Bethlen mellé állt, kisebb részben katonai, jelentősebb részben 
politikai és diplomáciai szerepet vállalt a fejedelem oldalán. Lásd: OBOrni, 2011. 878–879; PaPP, 
2014. 36–48; cziráki, 2013. 77–102.
35 szaBó, 1932. 
36 j. ÚjVáry, 1992. 75–93.
37 Czobor Erzsébet levele Révay Péternek. 1621. december 10. Közli: deák, 1879. 189. 
38 csÍzi, 2003. 65–72. 
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A Thurzó kincstár és a Thurzó lányok hozományai

Mivel a genealógiai vizsgálatok és leírások egy idő után igen terjengőssé és bonyo-
lulttá válnak, célszerű egy-egy tárgy nyomon követésével feltárni a rokoni szá-
lakat.39A Thurzó család kincstáráról egy hiánytalan állapotban lévő inventárium 
tudósít 1612-ből, valamint két töredékben fennmaradt másolat (amely töredékek 
között nincs átfedés, ezért könnyen lehet, hogy eredetileg egy iratot alkottak).40 
A két inventáriumot több jegyzék egészíti ki, melyek a kollekció egyes darabjainak 
mozgását jegyzik.41

Az ép leltár fűzött, 51 oldalas, 48 oldalon tartalmaz feljegyzéseket, a latinul írt 
bevezető formulát leszámítva magyar nyelven. Készítésének idejét a bevezető jelzi: 
1612. szeptember 30-án történt a kincstár inventálása, Thurzó Borbála és Erdődy 
Kristóf menyegzője (és nyilván Thurzó Borbála hozományának kiadása) után. Az 
1612-ben írt szöveget 24 oldalnyi kiegészítés követi az egyes tárgycsoportok moz-
gatására vonatkozóan, dátummal jelezve egészen 1622-ig.

Az összeírásban az egyes tárgyak alapanyag szerint különülnek el egymástól 
nagyobb egységekre. Ezeken belül legtöbbször tárgytípusokra bontva külön-külön 
oldalakon szerepelnek. Az inventárium készítői minden esetben feljegyezték az 
adott tárgy(ak) megnevezését, darabszámát és anyagát, gyakran a készítés techni-
káját is, esetleg formáját, állapotát, tárolásának módját vagy helyét. A leírások he-
lyenként áthúzottak és javítottak, az összeírást úgy alakították ki, hogy maradjon 
hely a gyarapodások, változások bevezetésére is. Az utólagos bejegyzések az egyes 
darabok mozgatására vonatkoznak, megjelölik annak dátumát, célját.42 A legtöbb 
ilyen bejegyzés különböző ajándékozásokra és udvari eseményekre, valamint 
a Thurzó-lányok hozományának kiadására utal. 

A Thurzó-lányok hozományainak legnagyobb része vásárlások útján beszerzett 
textilekből, ékszerekből és egyéb ötvösművekből, illetve a kincstár kollekciójából 
számukra kiválasztott arany- és ezüstművekből állt össze. A hozománylisták ösz-
szetétele struktúrájában megegyező volt: mindannyian kaptak nagy mennyiség-
ben ékszereket és egyéb különböző ötvösműveket, leginkább étkezéshez használt 
tárgytípusokat, valamint különböző ruhadarabokat, szoknyákat, subákat, fehérne-
műeket és fejfedőket (külön négy-négy rend ruha jelenik meg minden lány hozo-
mánylistájában a szolgáló lányok számára, amelyek általában egyformák voltak, 
még kiegészítőikben is), emellett abroszokat, lepedőket, vánkosokat, amelyek le-
endő háztartásuk, szükségleteik alapját képezték. 

Zsuzsanna számára például Prágában (egyebek mellett) összesen 2413 forint 75 
dénár értékben vásároltak ékszereket, köztük két nyakba vetőt, négy függőt és ösz-
szesen 23 gyűrűt, Bécsben pedig különböző előkelő textileket és további ékszereket, 

39 Vö.: BUBryák, 2013. 139–208; BUBryák, 2019. 27–56.
40 Mnl Ol P 1341. lad. 27. 62. cs. fasc. 4. fol. 365–367, fol. 328–337.
41 Mnl Ol P 1341. lad. 27. 62. cs. fasc. 4. fol. 404–429. Kiegészítőt jegyzékei: fol. 430–468. A kincstár 
épen, hiánytalanul fennmaradt inventáriumát és a kiegészítő jegyzékeket közli: Gróf Thurzó 
György kincstárának leltára, amely felvétetett Thurzó Borbálának Erdődy Kristófhoz lett férjhez 
adása után. In: radVánszky, 1879. II. köt. 155–196.
42 MNL OL P 1341. lad. 27. 62. cs. fol. 404–446.
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összesen 3758 forint 71 dénár értékben.43 A többi Thurzó lány számára is hasonló 
vásárlásokat tettek. Borbála menyegzőjére például Bécsben összesen 911 forint 
értékben vásároltak ékszereket, valamint nagy mennyiségben drága textileket, és 
különböző kereskedőktől többek között összesen 157 darab tálat és 144 tányért 198 
forint 45 dénárért, 12 tálat és 12 tányért 559 forintért, 50 csészét 22 forint 97 dénár 
és 36 gyertyatartót 14 forint ellenében stb.44

A vásárlások célja tehát nem csupán a hozomány összeállítása, hanem az adott 
menyegzői ünnepség és a lakoma kellékeinek beszerzése is volt. Thurzó Borbála 
nagyszabású, politikailag és társadalmi-kapcsolatrendszeri szempontból is jelen-
tős menyegzője a család és az udvar rangjának és hatalmának, illetve gazdasági 
erejének reprezentációs alkalma volt. Az eseményen a fennmaradt iratok alapján 
összesen 144 főrangú vendég vett részt, akik egy, a Német-római Birodalomtól az 
Erdélyi Fejedelemségig húzódó közép-európai kapcsolatrendszert rajzolnak fel.45 
Nem kétséges (és a bécsi vásárlási lista is alátámasztja), hogy a terítés szintjéig 
pontosan ügyeltek a menyegzőn alkalmazott családi reprezentáció egyes elemeire, 
melynek középpontjában ekkor a menyasszony, Thurzó Borbála állt.

A számára összeállított hozománylista anyagtípusok szerint épül fel, elsőként 
sorolva az arany ékszereket: egy komplett nyakbavetőt násfával és négy különálló 
násfát, nyolc aranyláncot, egy arany övet, két pár kézre valót és 13 gyűrűt írtak ösz-
sze, majd az ezüstművek között különböző aranyozott mosdókat, poharakat, külön-
böző kialakítású kupákat, kannákat, tányérokat, tálakat, kanalakat, villákat. Az öl-
tözékek a listában harmadik csoportként szerepelnek, köztük 14 bársonyból készült 
szoknya, atlasz46 és egy kamuka47, valamint hét téli és hét nyári suba. Ezt egészíti ki 
„a négy leány asszonynak”, vagyis Thurzó Borbála szolgáló lányainak ruhái: kamuká-
ból, tafotából48 és angliai posztóból írtak össze hasonló darabokat, négy-négy rend 
ezüst övet bogláros pártával kiegészítve.49 Thurzó Borbála hozománya tartalmazott 
továbbá kilenc főkötőt, hét kopetet,50 ezeken felül három süveget, valamint papla-
nokat, ágytakarókat, superlatokat,51 abroszokat, asztalterítőket és alsóneműket is.52

43 Gróf Thurzó György által leánya, Zsuzsánna lakadalmára tétetett vásárlások. Közli: radVánszky, 
1879. II. köt. 111–114; Gróf Thurzó György leányának, Zsuzsannának lakadalmára Bécsben 
vásárolt fűszerszámok. Közli: radVánszky, 1879. III. köt. 57–59; Gróf Thurzó Ilona kézfogására 
vásárolt drágaságok és egyéb apróságok. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 197–204; Gróf Thurzó 
Ilona részére tett vásárlásra mennyi pénz ment. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 204–205; Gróf 
Thurzó Ilona kézfogására Bécsben vásárolt fűszerszámok. Közli: radVánszky, 1879. III. köt. 62–63; 
Gróf Thurzó Mária lakodalmára Bécsben vásárolt áruk jegyzéke. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 
205–211; Gróf Thurzó Katalin részére tett vásárlások. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 217–219.
44 Gróf Thurzó Borbála menyegzőjére Bécsben vásárolt drágaságok. Közli: radVánszky, 1879. II. 
köt. 143–147; Gróf Thurzó Borbála menyegzői ünnepélyére Bécsben vásárolt konyhaszerek és 
fűszerszámok. Közli: radVánszky, 1879. III. köt. 59–61. 
45 Gróf Thurzó Borbálának és gróf Erdődy Kristóffal tartott lakadalmán jelen volt fő vendégek. 
Közli: radVánszky, 1879. III. köt. 11–14.
46 Szétszórt kötéspontú, ezáltal lágy fényű lazán szőtt selyemszövet. Lásd: PászTOr, 2010. 299–300.
47 Damaszt. Uo., 308.
48 Vászonkötéssel szőtt selyemszövet. Uo., 308.
49 A főúri asszonyok reprezentatív megjelenésének kíséretük is a részét képezte.
50 A pártához hasonlító fejdísz. (HOrVá TH. 1970. 163; radVánszky, 1986. I. köt. 123–124.)
51 Ágytakaró, baldachin. (radVánszky, 1986. I. köt. 28.)
52 Gróf Thurzó Borbála hozománya. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 149–155.
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A Thurzó család kincstárának felmérését követően férjhez ment lányok esetében 
a kollekcióból nekik kiutalt darabok egyértelműen azonosíthatók, azonban az 1612 
előtt kiadott hozományok esetében is találunk erre vonatkozó adatokat. Thurzó 
Zsuzsanna hozománylistájában például összeírtak két Thurzó György címerével 
és nevével díszített ezüst tálat, amelyek a vásárlási listákból nem azonosíthatók 
(maga a tárgytípus sem jelenik meg ezekben a listákban), így feltehetően egykor 
a kincstár kollekciójának részei voltak. Thurzó Zsuzsanna hozományában szere-
pel továbbá 12 darab, a Zrínyi család címerével díszített kanál, amelyek feltehe-
tően egykor Zrínyi Katalin hozományának részét képezhették, és így kerülhettek 
a Thurzó kincstár kollekciójába.53 Thurzó Borbála hozománylistájában szerepel egy 
Báthory Istvánhoz kötött darab: „Kilenczedik pohár szép mesterséggel csínált, mely volt 
István királyé, az mely pohárban vagyon sótartó, csésze, gyertyatartó és egy pohár, mind 
egybe csinálva nyom girát 6.”54 A tárgy feltehetően az előbbiekhez hasonlóan ere-
detileg a kincstár kollekciójába tartozott.55 Ugyanígy a 10 ezüst tál és két tormás 
tálacska is, amelyeket szintén a hozománylista jegyez Thurzó György és Czobor 
Erzsébet kettős címerével. 

A Thurzó kincstár kollekciójának felmérését követően férjhez ment Thurzó-
lányok hozománylistája pontosan összevethető az inventáriummal, abban ugyan-
is rendre megjelölték az egyes tárgyak kivételének vagy elajándékozásának okát. 
Ilona esetében például egyértelműen kitűnik, hogy mely darabokat választották ki 
számára a kincstár kollekciójából. A hozománylistában: „Egy függőt, melyen egy pup-
licán [pelikán] vagyon, kiben rubint 5, Smaragd 4, Gyöngyszem 16.”56 Az említett ékszer az 
1612-es kollekcióban így szerepel: „Tizedik függőn egy publican [pelikán]57 vagyon, mely-
ben: Rubint 5, Smaragd 4, Gyöngyszem 16. mellette megjegyzés: „Illésházynénak adtuk.”58 

Thurzó Kata hozománylistájában megjelenik egy „Násfa, melyen egy puplikán va-
gyon, vagyon benne egy öreg gyémánt s másik kisebb. Rubint 7 drb. Egy öreg smaragd, má-
sik kisebb, Gyöngyszem 10 drb”.59 Az ékszer leírása az inventáriumban: „Nyolczadik 
függő, egy puplican vagyon rajta, melyben vagyon: Gyémánt 2, Rubint 6, Smaragd 2, 
Gyöngyszem 14”,60 mellette megjegyzésben: „Attuk Tökölyné leániunknak.”61 A da-
rab a kincstár 1612-es inventálása és Kata 1620-as férjhezmenetele között láthatóan 
némiképp leromlott, 4 gyöngyszemet és 1 rubintot veszített, de akár valamilyen 
átalakítás is történhetett rajta. A Thurzó-lányok hozománylistáiban szereplő peli-
kános násfák szimbolikus értékkel bírtak. A gyermekeit a saját vérével feltámasztó 
pelikán mint Krisztus-szimbólum a 17. század első felében egyben a szeretet, a szü-
lői gondoskodás és a következő generációért hozott áldozat jelképe is volt.62 

53 Gróf Thurzó György által leánya, Zsuzsánna lakadalmára tétetett vásárlások. Közli: radVánszky, 
1879. II. 111–114; Gróf Thurzó Zsuzsanna hozománya. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 104–111.
54 Gróf Thurzó Borbála hozománya. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 150.
55 A tárgytípusról lásd: kiss, 2001. 83–84.
56 Gróf Thurzó György kincstárának leltára. Közli: radVánszky, 1879. 194.
57 Vö.: Bódai, 2019. 91.
58 Uo., 158.
59 Uo., 220.
60 Uo., 157.
61 MNL OL P 1341. lad. 27. 62. cs. fasc. 4. fol. 366.
62 aPáczai csere, 1653. 214; a. MOlnár, 1999. 362–364; Henkel–scHÖne (HG.), 1996. 811–813; Pál–
ÚjVári, 1997. 378. 
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Tárgy-genealógia

Egy főnemesi családból származó menyasszony ingó vagyonának alapját hozomá-
nya jelentette. Ezt a nagy értékű tárgycsoportot vitte tovább következő házassá-
gába, és végrendeletében is rendelkezhetett róla. A női testamentumok vizsgálata 
és a bennük foglalt tárgyak több generáción át való nyomon követésével számos 
információval egészíthető ki az adott család már megrajzolt genealógiája és kap-
csolati hálózata. 

Bár Czobor Erzsébet hozománylistája nem maradt fenn (vagy egyelőre lappang), 
végrendeletében számos olyan tárgyról rendelkezett, amelyek egykor annak a ré-
szét képezték. Unokájára, Thurzó Erzsébetre hagyta például „az násfát, melyet velem 
adtak, az Zsuzsanna históriája vagyon ábrázolva rajta”. A tárgy leírása a Thurzó kincs-
tár leltárában is szerepel: „Ötödik függő, melyen az Susánna historiája vagyon, melyben 
Gyémánt vagyon 5, Rubint 23, Gyöngyszem 2.” Mostohalányának lányára, Jakusith 
Erzsébetre hagyott egy „arany övet, kit mindenkor viseltem, száz arany vagyon benne, 
egy bárány forma ábrázat vagyon rajta”. A tárgy leírása a kincstár inventáriumában: 
„Negyedik lánc öv, az végén egy báránka, vagyon benne arany 100 db.”

Czobor Erzsébet végrendeletét a Thurzó kincstár inventáriumával összevet-
ve néhány esetben felfedezhetők olyan tárgyak, amelyekkel ő maga gyarapítot-
ta a kollekciót. A 16. század közepi Thurzó kincstárból származhat az Esterházy 
család gyűjteményében található Thurzó Ferenc és első felesége, Kosztka Borbála 
közös címerével díszített kupa. A tárgy (bár a forrásokban a leírása nem ismerhető 
fel) minden bizonnyal a Thurzó Ferenc – Thurzó György – Thurzó Erzsébet vona-
lon öröklődött tovább, és Thurzó Erzsébet Esterházy Istvánnal kötött házassága 
révén került az Esterházy kincstárba.63

Feltételezhető, hogy Czobor Erzsébet végrendeletében csak az egykori hozomá-
nyának egyes darabjairól végrendelkezett, és azokat osztotta szét (mostoha)lányai 
és unokái között. Ezt támasztja alá az az elismervény és lista, amit Thurzó Borbála 
vett át 1626. július 7-én. A jegyzék ugyanis különválasztja a Thurzó György egy-
kori javaiból neki jutott darabokat Czobor Erzsébet ezüstjeitől, amelyek a forrás 
szerint a sajátjai voltak. Egyezés található viszont Thurzó Borbála végrendeleté-
vel. A szűkszavú leírások ellenére is egyértelműen azonosítható egy „egy szarvas 
formára való aranyozott kupa, az szarván kláris vagyon”.64 A tárgy leírása a kincstár 
jegyzékében: „Egy szarvas formára csinált, termés kláris szarvú pohár, nyom gira 7 lat 
8.”65 A tárgy Borbála 1651-es végrendeletében így jelenik meg: „[…] az én szerelmes 
fi amnak, Erdődy Györgynek hagyom […] egy szarvas formán való pohárt mind kívül belűl 
aranyozott, az kinek szarvai klárisból vannak”.66 Thurzó Borbála végrendeletében egy-
kori hozományának néhány darabja is azonosítható. Második házasságából szüle-
tett fi ának, Draskovich Jánosnak hagyott 

63  sziláGyi, 2014. 68–69.
64 Gróf Thurzó Borbálának atyja drágaságaiból a következők jutottak. Közli: radVánszky, 1879. II. 
köt. 245–246. Vö.: Gróf Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet drágaságain megosztozik hét lánya és 
fi a után maradt két leány unokája. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 246–248. 
65 Gróf Thurzó György kincstárának leltára. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 175. 
66 Gróf Draskovics Jánosné gróf Thurzó Borbála végrendelete. Közli radVánszky, 1879. III. köt. 
315–322.
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„egy öreg gyémántos nyakba vetőt, melyben vagyok boglár 16, nyolcz boglárba vagyon 
négy-négy öreg kárta gyöngy, egy-egy kis gyémánt, s hat boglárban vagyon mindenik-
nek a közepén egy-egy öreg gyémánt, s kisebb 15, vagyon azon nyakba vetőn egy függő, 
melyen vagyon öreg gyémánt 5, apróbb 16, három gyöngy szem függ a végén.”67

Ugyanez a nyakba vető a Borbála hozománylistájában: 

„Egy nyakba vető, melyben vagyon rózsa tizenhat, nyolcában mindenikében négy-négy 
gyöngyszem, egy-egy gyémánt, négy kicsiny gyémánt, az nyolcadik rózsa az, melyben az 
násfa függ, melyben vagyon egy öregh gyémánt, és apró gyémánt tizenhat. Azon nyakba 
vetőn egy násfa, melyben vagyon öregh gyémánt öt, aprób gyémánt tizenhat, az végén 
három öreg gyöngyszem.”68

Az ékszerből tehát az évek során egy kisebb gyémánt elveszett, de ezen kívül úgy 
tűnik, hogy Thurzó Borbála felnőtt életét végigkísérte. A Thurzó család kincstárá-
nak 1612-től vezetett inventáriumában az ezüstművek összeírása alatt szerepel egy 
utólagos betoldás:

„Az csehországi királyné adott egy kupát, mely tokban áll, vagyon benne kék és vörös kő 
nyolc, gyönygyszem 14. Gyöngyházból csinált csigából merőn aranyozott ezüst kupa. 
Nyom gira 13. Az csehországi király adott egy kupát, hólyagos formán csinált, legfölül 
vagyon rajta az Politia, egyik kezében sceptrum, másikban sas, fejében korona, vagyon 
benne egy gyémánt, két rubint, gyöngy is egy néhány. Nyom gira 14.”69

Bár a betoldás évszám nélküli, a „csehországi király” kifejezés V. Pfalzi Frigyes vá-
lasztófejedelemre és választott cseh királyra utal, aki 1620 tavaszán több ízben is 
tárgyalásokat folytatott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem követeivel, köztük Thurzó 
Imrével.70 A tárgyalás ideje alatt tartották Frigyes harmadik fi ának, Rupertnek 
a keresztelőjét, akinek keresztapja (többek között az újonnan kötött konföderáció 
és Bethlen Gábor tiszteletére) a fejedelem képében eljáró Thurzó Imre lett.71 A két 
tárgy a keresztszülők közötti ajándékváltás nyomán került a Thurzó család birto-
kába: a Politiát, azaz az állam kormányzásának allegóriáját ábrázoló kupát Thurzó 
Imre kapta Frigyestől, a „gyöngyház csigából” készített darabot pedig felesége, Nyáry 
Krisztina Frigyes feleségétől, Stuart Erzsébettől (I. Jakab angol király lányától).72

Mindkét darab Hans Petzolt nürnbergi ötvös munkája,73 aki több példányban 
is elkészítette a tárgyakat. Méretük, kivitelezésük és szimbólumkészletük alapján 
egykor uralkodónak szánt ajándékok lehettek. Az elsőként leírt, Prudentiát, a bölcs 
előrelátást nőalakban megformáló darab egy 54,5 cm magas, 15,5 cm talpátmérőjű 

67 Uo.
68 Gróf Thurzó Borbála hozománya. Közli: radVánszky, 1879. II. köt. 149–155.
69 Gróf Thurzó György kincstárának leltára. Közli: radVánszky, 1879. 167.
70 PálFFy, 2013. 736–740; r. VárkOnyi, 2013. 695–732.
71 Oszk Kézirattár App. Hung. M. 551. (A metszeten Thurzó Imre Frigyestől jobbra másodikként 
az asztalnál.)
72 sziláGyi, 1991. 21.
73 BÖHM, 1939. 44; 80.
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fedeles serleg. Szárát egy delfi nen lovagló, kagylókürtöt fúvó szakállas férfi  alkot-
ja: Néreusz ábrázolása, aki Poszeidónt megelőzően uralkodott a tengerek felett. 
A tárgy teste egy befoglalt Turbo marmoratus kagyló, fedelén pedig egy magát tü-
körben néző nőalak látható, Prudentia allegóriája. A kompozíció a távoli tájak rej-
télyes világát tárja a szemlélő elé, amely bölcsességgel és éleslátással ismerhető 
meg. Kópiái közül kettő ismert, amelyek a stuttgarti Württembergisches Museum 
gyűjteményébe tartoznak.74 

Az összeírásba másodikként betoldott tárgy szintén egy fedeles serleg, magas-
sága 67 cm, talpátmérője 14,9 cm, tetején a Jó kormányzás allegóriájával, amely egy 
nőalakként, lábainál ülő kutyával jelenik meg, fején koronával, kezében jogarral és 
sassal.75 A tárgy peremén és talpának alsó részén az eszményi uralkodó erényeit 
bemutató latin és német nyelvű felirat egészíti ki a kompozíciót:

„Mint száll Jupiter égre törő csatlósa magasba,
S mint az erős jellem, vállal bármi veszélyt,
Mint a királyi jogar ösztönzi a népet a jóra,
S hű eb, ahogy gazdáját szeretve megóvja,
Úgy törjön fejedelmi nemes szív égbe, magasra
S híveiért semmilyen vész ne riassza el őt.
Úgy bízzék jogarában a mindentől remegő nép,
lelkületét sebtől óvja az enyhe szigor.
Így lesz részévé nyugodalmas földnek uralma,
Így élvezheti majd népe rajongását.”76

A vers egyúttal kulcs az attribútumok értelmezéséhez is: a korona és a jogar az 
uralkodás szimbólumai, ugyanígy a sas is, illetve egyben a Habsburg család jel-
képe is, így rajtuk keresztül a német-római császár hatalmával függ össze. A ku-
tya a(z alattvalói) hűség szimbóluma. A biccsei könyvtárban számos királytükör 
és hasonló jellegű politikai értekezés megtalálható volt, például Antonio Guevara 
Horologium principum című munkája latin és magyar nyelven is, I. Jakab király intel-
mei, valamint Mambrino Roseo Intitutio princips christiani és Justus Lipsius Politica 
című művei,77 amelyek a tárgyak kompozíciójának felismeréséhez és értelmezésé-
hez megfelelő ismeretanyagot közvetíthettek Thurzó Imre számára.

A tárgy számos analógiával rendelkezik, előképei feltehetően Christoph 
Jamnitzer nürnbergi metsző és ötvös ókori istennőket ábrázoló fedeles serlegei vol-
tak. Az istennők alakjainak aktualizálását Nürnberg város politikai stratégiájával 
függött össze: a 16. század végétől az 1620-as évek elejéig a város tanácsa a Német-
római Birodalom hatalmi elitjével a jó kapcsolatot a Jó kormányzás allegóriája köré 
épülő ornamentikájval rendelkező, nagyértékű ötvösművek ajándékozásával (is) 
kívánta fenntartani. Ennek céljából Hans Petzolt feltehetően több példányban is 
elkészítette a kupát (és feltehetően annak analógiáit is).78 A Thurzó Imréhez került 

74 Békési–sziláGyi–sTrUcz, 1992. 21; PéTer, 1988. I. köt. 102., II. köt 101; sziláGyi, 2014. 83–89. 
75 Békési–sziláGyi–sTrUcz, 1992. 22; PéTer, 1988. I. köt. 105., II. köt 105; sziláGyi, 2014. 74–73.
76 A vers Déthsy Mihály fordítása. In: sziláGyi, 2014. 75–76.
77 ács, 2008. 37–40; lUdányi, 1990. 271–277; MOnOk, 2012. 168–170.
78 sziláGyi, 2014. 80.
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darabot V. Pfalzi Frigyes 1619 novemberében kapta Leonhardt Grundtherrtől és 
Wilhelm Imhofftól, Nürnberg város tanácsának elöljáróitól, amikor pár héttel cseh 
királlyá való koronázását követően a Protestáns Unió vezetőjeként a várossal foly-
tatott tanácskozást.79 Thurzó Imre halála után a két Hans Petzolt-kupa öröklés út-
ján Thurzó Imre idősebb lánya, Erzsébet, majd az ő házassága révén (Esterházy 
Miklós legidősebb, első házasságából született fi a, István felesége lett) az Esterházy 
család birtokába került. Thurzó Imre özvegye, Nyáry Krisztina is az Esterházy csa-
ládba ment férjhez másodszorra: Esterházy Miklóssal kötött házasságot. A rajtuk 
megjelenített allegóriák az Esterházy-kincstár forrásaiból kimutathatóan fokozato-
san elveszítették értelmezésüket.80 Thurzó Erzsébet apai örökségének átvételéről 
szóló igazolásában, 1639-ben a tárgy még „az szep mesterseggel chinált öregh Pohár, 
kit szegény Athiamnak adott volt Fridericus”81 megnevezéssel szerepel, a hagyatékát 
összeíró 1642-es iratban viszont már így:

„egi öregh kupa, a fedelen egi ember formán chinált kép, a bal kezén madár, az másikban 
sceptrum, az labanal egi Kuvasz, egi kis gyemant az mellén, dirib-darab apro giöngiök 
körnieöl.”82

A tárgy tehát mindössze 23 év alatt előbb szimbólumainak jelentését veszítette el, 
majd pedig a Thurzók tulajdonába kerülésének körülményei is feledésbe merül-
tek. A fraknói Esterházy-gyűjtemény 1685-ös összeírásában az allegória jelentésén 
némiképp torzítva, provenienciája nélkül már így szerepel a tárgy: „Edgy igen szép 
eöregh aranyas Gyöngyös feödeles hólyagos Kupa, kinek az teteyén edgy Királyné Aszony 
edgy Spectrumot tart.”83

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Thurzó család a 16. század elejétől tudatos, jól 
megtervezett házasságpolitikájával széles társadalmi kapcsolati hálózatot alakított 
ki. Ezen, a fél- és mostohatestvérek által is kiterjesztett hálózaton keresztül jutot-
tak előre politikai, illetve gazdasági tekintetben, és társadalmi rangjukat illetően is. 
A házasság és a széles rokoni kapcsolati rendszer a korszakban informális rangjel-
ző jelentőséggel bírt. A megfelelő férj vagy feleség kiválasztása a szülők feladata 
volt, akik gyakran saját szempontjaik és érdekeik mentén jelölték ki gyermekeik 
házastársát. 

Thurzó György családja tudatos házassági stratégiáját folytatva választott maga 
és gyermekei számára is házastársat. Két feleségétől született hét lányának házas-
ságait vizsgálva felvázolhatók a megkötött frigyek mögött húzódó érdekek. Az 
első feleségétől született két lányának házasságai elsősorban a már meglévő csa-
ládi és társadalmi kapcsolatok erősítését szolgálták. Második feleségétől született 
első két lányának házasságai (akik nádorsága idején mentek férjez) Thurzó György 

79 Uo., 81.
80 kiss, 2015. 154.
81 Mnl Ol P 108 Rep. 29. Fasc. C. Nr. 54; Héjjné déTári, 1975. 477–478.
82 Mnl Ol P 108. Rep. 12. Fasc. Q. Nr. 635.
83 kaTOna, 1988. 484.
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politikai hatalmát erősítették. A főúr halála után fi a ugyanígy saját politikai érdekei 
mentén adta férjhez húgait. 

Ennek következtében a Thurzók többszörösen összetett mozaikcsaládja a 17. 
század első felében rokonságban állt a magyar nemesi arisztokrácia nagy részével, 
amelyet a női ágon hagyományozódó műtárgyak közül kiemelt darabok leszárma-
zása is jól szemléltet. Ezek vizsgálatával a családtörténeti kutatások tovább diffe-
renciálhatók, az egyes (szerencsés esetben mai napig fennmaradt) tárgyak ugyanis 
a korszakban is ugyan azt reprezentálták, amit most: a kora újkori magyar arisz-
tokrácia társadalmát átszövő rokoni-kapcsolati hálózatot. 
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