
Nádasdy Tamás – egy 16. századi karrier története 

a három részre szakadó ország és a reformáció 

Nádasdy Tamás (1498-1562) köznemesi származású, tehetséges, tanult fiatalember. Tanulmányait a 

mohácsi csata előtti években fejezi be. Feleségül veszi Kanizsai Orsolyát, akinek révén az ország 

egyik leggazdagabb földbirtokosa lesz. Részt vesz az ország három részre szakadása körüli 

küzdelmekben, a törökellenes harcokban, és nagy befolyásra tesz szert, nádorrá választják. Gazdag 

forrásanyag és  

Az osztályban 7 csoportot alakítunk, minden csoportnak 1 kérdést kell megválaszolnia a történelmi 

nyomozás kérdései közül, és az összeset az összegző kérdések közül. 

Vágd ki az információkártyákat! Az információdarabokból rakd össze Nádasdy Tamás és felesége 

történetét, és válaszolj a kérdésekre! 

A történelmi nyomozás kérdései (Csoportonként egy kérdést kell kinyomozni.) 

1.) Minek köszönheti befolyását: rangjának, vagyonának vagy tehetségének?  

2.) Kihez húzott inkább: Ferdinándhoz vagy Szapolyai Jánoshoz? Hogyan lehetséges, hogy egy éven belül 

kétszer védte és vesztette el Budát – egyszer Szapolyai és egyszer Ferdinánd ellen? 

3.) Katolikus volt vagy református? Hogyan függ össze Orsika fiúsítása és a Sárvári bibliafordítás? 

4.) A Habsburgok vagy a rendiség híve? Volt-e köze Tamásnak ahhoz, hogy halála után nem engedték a 

Habsburgok, hogy a rendek nádort válasszanak? 

5.) Érdekházasság vagy szerelem volt az övé?  

6.) Sikeres szerencselovag, vagy a magyar történelem kiemelkedő alakja, aki erkölcsi tartásával is példát 

mutathatott kortársainak?  

7.) Hogyan fordulhatott Zrínyi Miklós horvát bán segítségért ahhoz a Kanizsai Orsolyához, aki gyermekként 

lett Nádasdy Tamás felesége? 

Összegző kérdések (Mind a négy kérdésre néhány mondatos, szóbeli választ kell adni.) 

1. A magyarországi reformáció mely sajátosságaira következtethetünk a történetből? 

2. Az ország részekre szakadásának mely okaira derül fény a történetből? 

3. A törökellenes küzdelmek mely eseményeire és sajátosságaira derül fény a történetből? 

4. Jelöld a mellékelt vaktérképen a történetben előforduló helyeket! 

Így dolgozz: 

1.) Válaszolj a feladatlap első kérdésére! 

2.) Válaszd ki az eseménykártyák közül azokat, amelyek leginkább kapcsolódnak a kérdésedhez! Igyekezz 

minél többet kiválasztani, de nem  

3.) Keress a kiválasztott kártyák között ok-okozati összefüggéseket! Használd fel ehhez az előző órákon 

tanultakat! 

4.) Helyezd el a kártyákat az asztalodon, kapcsold össze őket, és alakíts ki ilyen módon egy folyamatábrát, 

amely alapján válaszolni tudsz a kérdésekre! A nyomozás kérdései közül egyet, az összegző kérdések 

közül minél többet meg kell oldanod! 

5.) Keresd ki a forráskártyák közül azokat, amelyek alátámasztják az elképzeléseidet, és illeszd be azokat is 

a folyamatábrába! (A forráskártyák dőlt a dőlt betűvel szedett szövegek.) 

6.) Ellenőrizd, hogy a fel nem használt kártyák közül nem tudsz-e továbbiakat beilleszteni az ábrádba! 

7.) Fényképezd le! 

8.) Válaszolj a feladatlap második és harmadik kérdésére! 

Értékelés: 

- felhasznált kérdéskártyánként 1-1 pont 

- felhasznált forráskártyánként 1-1 pont 

- behúzott és feliratozott összekötő vonalanként 2-2 pont 

- Logikusan kifejtett válasz a nyomozás kérdésére 5 pont 

- Helyes válasz az összefoglaló kérdésekre  

 



Feladatlap     Név, osztály: …………………………………………………………. 

1. A sejtésem a válasszal kapcsolatban a nyomozás előtt: 

 

 

 

2. A következő dolgokat tanultam a nyomozás közben az első világháborúról: 

 

 

 

3. Ezt a tanulságot viszem magammal a nyomozás alapján a magam számára: 

 

 

 

 

 

  



Információkártyák: 

 Nádasdy Tamás Bécsben, 

Bolognában, Rómában jár 

egyetemre. 

②1523-ban II. Lajos titkára lesz, a 

mohácsi csata után Ferdinánd 

oldalára áll. 

③Ferdinánd kinevezte Buda 

kapitányává. 

④Buda védői foglyul ejtik 

Nádasdyt és feladják a várat. 

⑤Ferdinánd kiszorítja Szapolyait az 

országból. 

6.Mindkét királynál kijárja 

Orsika fiúsítását. 

7.Kezére kerül a Kanizsai-család 

hatalmas vagyona. 
8.Kiszemelt menyasszonya Kanizsai 

Orsolya. 
9.Orsolya öröksége Nyugat-

Magyarországon terül el. 

10.Orsolya családja a kihalás 

szélére kerül. 
11.Két alkalommal is dunántúli 

kerületi főkapitány. 
12.Sárvári iskolájába meghívja 

Sylvester Jánost. 

13.Kiemelkedő szerepet játszik a 

törökellenes harcokban. 
14.Birtokai központja Sárvár lesz. 15.Megtanítja Orsolyát írni. 

16.Az uradalmi központot átteszik 

Kanizsáról Sárvárra. 
17.1562-ben pestis áldozata lesz. 

18.Halála után a Habsburg 

uralkodók 1608-ig nem töltik 

be a nádori tisztséget. 

19.Sárvár vendégei voltak Dévai 

Bíró Mátyás prédikátor, Verancsics 

Antal történetíró, Bornemissza 

Péter író, Tinódi Lantos Sebestyén 

20.Az egykori jelentéktelen 

mezővárost, amely nem sokban 

különbözött több száz társától 

Nádasdy Tamás emelte a magyar 

kultúra egyik fellegvárává. 

21.Nádasdynak – két társával - 

sikerült Mária királyné (II. 

Lajos özvegye) számára csellel 

megszerezni Bornemissza 

János kincstárnoktól a Budáról 

elmenekített kincseket. 

22.Sikeresen védte Buda várát 

1530-ban Ferdinánd csapataival 

szemben, amivel végképp sikerült 

meggyőznie Szapolyait, hogy 

értékes hívévé vált. 

23.Orsolya birtokaik teljhatalmú 

intézője lesz, és felvirágoztatja az 

uradalmat. 

24.Birtokain eltörölte a robotot 

és bevezette a bérmunkát, 

amivel a jobbágyok életét tette 

könnyebbé. 



25.Orsolya (méhdaganata miatt) 

sokáig nem fogan – Nádasdy 

Tamás híres orvossal kezelteti 

Orsikát, aki sikeresen teherbe esik, 

és fút szül: Ferencet. 

26.A nyelvész lefordította az 

Újtestamentumot, amit Sárváron 

nyomtattak ki, ezzel ez lett az első 

magyar földön, magyar nyelven 

nyomtatott könyv. 

27.Orsolya felvirágoztatja a 

birtokokat, gyümölcsöskertet 

telepít, ahonnan a király 

asztalára is kerül gyümölcs. 

 

28.Sylvester János Nádasdy Tamásnak 1540 

vége–1541 eleje, Sárvár Végre-valahára az 

Újszövetség teljesen kész! Kérjük Nagyságodat, 

fogadja jó szívvel és – mint mondani szokás – 

örömest. Szerencsés hazatértekor megmutatják 

majd Nagyságodnak a felszántott földeket, az 

istállókat, a halastavakat s ezekhez hasonlókat, – 

mi azonban mindezeknél sokkal becsesebb 

alkotást mutatunk. Azok ugyanis Nagyságod és 

törvényes örökösei után más és más gazdát 

fognak cserélni, ez azonban, mivel egyszer 

megszerezte, mindig Nagyságodé marad. Ezért 

ugyanis dicsőség, dicséret és örökkévalóság jár 

ki, az ilyen munkának szerzője becsületben áll 

nemzeténél.  

29.Az 1351. december 11-én, Budán kihirdetett 

ősiség törvénye oly módon írta fölül az Aranybulla 

fentebb említett (4.) cikkelyét, hogy az összes olyan 

földbirtokra, melyet a tulajdonos nem maga szerzett, 

nyert, vagy vásárolt, az aviticitas jogát tekintette 

érvényesnek. Az örökölt birtokokat tulajdonosa nem 

bocsáthatta áruba, ezzel együtt pedig szigorú 

szabályok szerint kellett azokat továbbadnia, 

melyek a gyermekek születési sorrendje mellett az 

oldalágak viszonyát, a férfi-női jogegyenlőség 

kérdését és a birtokok – apai vagy anyai ágról való – 

eredetét is figyelembe vették. Ha a család teljesen 

kihalt, a javak visszaháramlottak az uralkodóra, aki 

– legalábbis az Anjouk korában – vagy egy nemesi 

famíliának adományozta őket, vagy – úgynevezett 

honorként – konkrét tisztséghez kapcsolódó 

szolgálati birtokokat kreált belőlük. 

30.A „leánynegyed” - Werbőczinél: „A negyedjog az a 

birtokjog, mely a hajadonoknak és az asszonyoknak az apai 

örökségi fekvő javakból és jogokból a leszármazás jeléül 

nem örökösen v. örökségképpen, hanem a visszaváltás 

kikötése mellett és föltétele alatt adatik ki.” 

31.Királyi tanácsnok, tárnokmester, horvát-szlavón bán,  

1542: országbíró, országos főkapitány 

1554: nádorrá választják 

1555-ben törvénycikkeket eszközöl ki, amelyekben azt 

kérik Ferdinánd királytól, hogy tartózkodjon többet 

Magyarországon, amennyiben ez nem áll módjában, 

hagyja itt fiát maga helyett. 

Tamás baráti viszonyt ápolt a korszak két katolikus 

főpapjával: Oláh Miklós esztergomi érsekkel és 

Verancsics Antallal (pécsi megyés püspök, történetíró) 

is. 1560-as betegségekor felkereste otthonában 

Nádasdyt a pápai követ is 

A király távollétében ő a helytartó és a haderő 

főparancsnoka, ő a főbíró, a Magyar Tanács 

feje, közbenjáró a király és a rendek között. 

Budát védte Ferdinánd számára 1529-ben is, amikor a 

török seregek élén a szultán néhány napi ágyúzást 

követően bevette, és azt Jánosnak adta át. Nádasdy a 

biztos halál elől úgy menekült meg, hogy egy szál 

deszkán az éj leple alatt átevezett a pesti oldalra, hogy 

ott János kezére adja magát. 
 

Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya fia, a híres 

„fekete bég” (Nádasdy Ferenc), akinek felesége 

Báthory Erzsébet, a hírhedt „csejtei várúrnő”mellett 

jobbágyfiúkat is nevel, támogatja oktatásukat, 

külföldi egyetemekre járásukat. 

 

Philipp Melanchthon a wittenbergi reformáció 

második legfontosabb alakja. Három hitvallási irat 

szerzője, köztük az evangélikus identitást 

évszázadokra meghatározó Ágostai hitvallásé is. Ő írta 

az első lutheránus dogmatikát, és ő dolgozta ki a 

wittenbergi egyetem úttörő tanulmányi rendjét. 

Nádasdy komolyan vehette még ebben a korszakban 

is a hűséget, mivel (jóllehet az élete függött azon, 

hogy átállt Jánoshoz), levélben fordult 

Ferdinándhoz, hogy oldja fel hűségesküje alól, 

mivel kényszerűségből pártot kell változtatnia. 

Orsolya a várban nemesifjak mellett jobbágyfiakat is 

taníttatott. 

1534-35 

fordulóján 

feleségül veszi a 

14 éves Kanizsai 

Orsolyát 
 



Nádasdy Tamás a feleségének: „Szerelmes Orsikám! 

Ez mai napon írtam neked ismét, eszembe juta neked is 

leveled, kiből nagy örömöm lén, hogy értem az te 

egészségedet. Azhol az haragról írsz, ne adja Isten, 

hogy én tereád haragudjam, mert mihelt ez lenne, 

ottan tudnám, hogy mindketten megbolondultunk, kitől 

oltalmazzon az Úristen. Mindazáltal gyakran írj, ha 

azt akarod, hogy meg ne bolonduljunk.” 

Szerelmes Uram! Szolgálatomat írom kegyelmednek 

mint szerelmes Uramnak. Továbbá kívánnám az 

Kegyelmetek egészsége felől minden jó hírt 

hallanom, mert soha nem tudom, mire véljem, hogy 

Kegyelmed sem íra, sem üzene, sem külde 

Kegyelmed mind ennyi ideiglen is. Könyörgök 

Kegyelmednek mint szerelmes Uramnak, hogy írjon 

Kegyelmed énnekem. (Orsolya Tamásnak) 

 

Kanizsay Orsolya a mohácsi halottakat eltemettető 

Kanizsay Dorottya unokahúga volt. A mohácsi vész után 

még férfiak sem merészkedtek a borzalmas csatamező 

közelébe, nem hogy asszonyok! De Kanizsai Dorottya, aki a 

mostohafiát kereste a halottak között, semmi sem állíthatta 

meg. A jobbágyaival végső nyughelyre temettette el a hősi 

halottakat. Templomaiban az elesett hősökért pedig még 

miséket is mondatott. 

 

„Mastan egyéb újságot nem írhatok, hanem hogy az 

törökök, amint értők, igin gyülekeznek oda tifelétök, 

és rablani akarnak. Tudod, hogy egyszer is, mikoron 

Erdélybe mentem vala, tereád és Batthyányiné 

asszonyomra bíztam vala az végeket, és akkoron 

Beszprémnél igin megvertítök volt az törököket. 

Most is azért mindenfelől vigyáztass és emberkedjél, 

és az végöknek viseld szorgalmatos gondját.” 

Nádasdy Tamás levele Kanizsay Orsolyának 

  



 

„éppen ezért, ha nemzetes és nagyságos Úrasszonyságodnak kedves az édes haza, és ha barátainak s derék 

szolgáinak békességes jövendőt kíván, a lehető legszorgosabban kérjük ugyanazon Úrasszonyságodat, de 

tisztünkből fakadó kötelezettségünknek megfelelően, ünnepélyes felhívással buzdítjuk is, hogy szíveskedjék – 

nem is annyira az én személyemre tekintettel, hanem fontolóra véve a kereszténység további fennmaradását, 

annak érdekében, hogy e hely és egyéb tartományok az elkövetkező veszedelmet elkerülhessék, nem is említve 

saját személyünket – saját tetszése szerinti számú gyalogpuskást, s velük néhány jeles személyt, saját 

költségén, négyhónapi időtartamra, ide hozzánk Szigetre mielőbb útbaindítani; mi ugyanis úgy határoztunk, 

hogy a hatalmas Isten nevében mindenképpen e várba zárkózunk be, mert az a kívánságunk, hogy 

mindenekelőtt a jóságos Istennek, azután ő szent császári és királyi felségének, valamint a kereszténységnek s 

ennek az édes, végső pusztulásba taszított hazának hűségesen, állhatatosan és derűs arccal szolgáljunk 

vérünk hullásával, s ha a sors úgy hozná, akár saját fejünk veszélyeztetésével is.” (Zrínyi Miklós Kanizsai 

Orsolyának) 

 

 

Dévai Mátyást a nép így emlegette: a magyar Luther. A wittenbergi egyetem anyakönyvébe Dévai Bíró 

Mátyás néven írták be a nevét. A németországi egyetemről hazatérve lutheri szellemben kezdett el prédikálni 

előbb Budán, majd Kassán. Ekkor fogták el első ízben, és hurcolták a bécsi börtönbe, ahol két évet 

raboskodott. Bécsben a püspök vallatta Dévait hitéről, meggyőződéséről. Dévai bátran, megalkuvást és 

kompromisszumot nem ismerve vallotta meg reformátori hitét. Kiszabadulása után a Szapolyai János által 

uralt országrészbe ment, de itt is börtönbe vetették. Volt, hogy külföldre kellett menekülnie üldözői elől. 10 

éven át szolgálta hűséggel az evangélium ügyét. Valószínű, hogy a halál is külföldön érte, 1545 körül. Dévai 

„vándorló prédikátorsága” idején az igehirdetések mellett vitairatokat és kátékat írt, de híres az a könyve is, 

amelyet a magyar helyesírásról alkotott. 

 

 

Az egri parancsnokok Nádasdy Tamásnak - 1552. október 19. Eger  

Tekintetes és Nagyságos Úr, igen tiszteletreméltó urunk. Szolgálatainknak készséges ajánlását. - 

Biztosak vagyunk benne, hogy Tekintetes Uraságod előtt jól ismert: Eger várát a török, a keresztény név 

ellensége milyen sokáig tartotta körülzárva és ostrom alatt. E kemény ostrom a mindenható Isten végtelen és 

kimondhatatlan könyörülete folytán tegnap véget ért. Az ostrom során Isten segítségével és támogatásával 

erőnkhöz mérten arra törekedtünk, hogy hűségünket és igyekezetünket egészében megmutassuk a szent királyi 

felség, a mi kegyelmes urunk ügye iránt és ennek a nyomorúságosan tönkrejutott országnak védelmében 

katonáink nagyarányú elveszítésével, vérük és vérünk hullásával, egyúttal az ellenség súlyos kárával. 

Minthogy azonban a várat annyira szétrombolták és a földdel tették egyenlővé, hogy inkább mezőnek, 

mint várnak látszik, az egyéb szükségesekből is kifogytunk, […] Ezért szerettel kérjük Tekintetes és 

Nagyságos Uraságodat, hogy sorainkat felmutató említett embereink minden szavának adjon hitelt és a szent 

királyi felségtől eszközölje ki, hogy könnyen a király [I. Ferdinánd] elé juthassanak, kegyesen meghallgatást 

nyerhessenek és kedvező válasszal gyorsan visszatérhessenek. Továbbá, hogy a királyi felség a várat, 

minthogy a törökök torkában van, új és egészséges katonákból álló őrséggel, egyéb hadi felszereléssel és 

lőszerrel olyan mértékben lássa el, hogy az ellenség számára, ha részéről újabb próbálkozásra kerül sor, 

mindig bevehetetlen legyen. […] Eger várából, az Úr 1552-ik évében, október 19. napján. Dobó István, 

Petheő Gáspár, Mekcsey István, Gergely deák, Zolthay István 

 

 

A magyar küldöttség nevében Nádasdy szólalt fel, és 

felhívta a király figyelmét, hogy bár nem tagadják 

utódjának jogát a trónra, de Ferdinánd halála után a 

királyválasztó országgyűlés tiszte lesz majd 

eldönteni, hogy három fia közül melyiket óhajtják 

Magyarország királyává emelni. 

 


