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BORNEMISZA PÉTER SZÁRMAZÁSA 

Bornemisza Péter származását homály borítja. Eddig semmiféle konkrét adat nem áll 
rendelkezésünkre arra Vonatkozólag, hogy vajon előkelj nemesek voltak-e szülei, amint azt 
köztudomásúan Bod Péter állítja,1 vagy talán egyszerű polgárok ; — ez utóbbit Ballagi 
Aladár vette bizonyosra.2 Ha pedig polgárok : hát akkor miféle Bornemiszák voltak ősei? 
Az emlékiratíró Tamás atyafiságához tartozott-e, vagy talán egyenesen fia volt? Ezt véli 
Végh Ferenc és Koltay-Kastner Jenő ;3 Eckhardt Sándor viszont föltételezi, hogy talán nem 
is Bornemiszának, hanem Pesti-nék nevezték s a „bornemisza" jelző csupán ragadványnév.4 

Ennyi, egymásnak ellentmondó föltevés között igen nehéz eligazodni. Mégis meg kell próbál
nunk legalább némi tájékozódást szerezni Bornemisza Péter származása felől. 

Az egyetlen, de bizonytalan fogódzópont az, hogy Máriassy Pált sógorának nevezi.5 

Azért bizonytalan, mert Magyarországon a sógor szót igen tág értelemben használják ; végső 
fokon még azt is sógornak nevezik, aki nem vérszerinti, hanem csak távoli rokon. Ezzel az 
adattal már többen számoltak, így Schulek Tibor,6 aki a Máriássy-családfát is közti könyvé
ben, valamint eljtte Dézsi Lajos :7. szerinte Bornemisza valamelyik felesége révén lehetett 
rokonságban a Máriássyakkal. Igen ám, de nem tudunk arról, hogy Máriássy-lányt Bornemisza 
Péterhez adtak volna ; márpedig ez a család igen előkelj nemzetség volt s bizonnyal feljegyzik, 
ha a famíliába egy Bornemisza nevű prédikátor benősül, annál is inkább, mert valamennyi 
Máriássy-lány férjét nyilvántartja a krónika.8 Bornemisza Péter négy felesége közül kettőről 
névszerint tudunk ;9 egyet valószínűleg még bécsi diákkorában vett nőül ;10 a harmadik 
viszont oly rövid ideig — legföljebb egy évig — lehetett az író felesége, hogy nem valószínű : 
e kapcsolat révén támogatta volna Máriassy Pál oly rendületlen hűséggel az üldözött prédi
kátort.11 

De ha Bornemisza Péter feleséget nem is találunk a Máriássy-lányok között: Bor
nemisza nevű férjet a mi Bornemisza Péterünk gyermekkorából már igen. S tekintve, hogy, 
mint mondottuk, a semptei prédikátor Máriassy Pált sógorának nevezi, ezen a nyomon kell 
elindulnunk. á 

Márkusfalvi Máriassy István (meghalt 1516-ban) hetedik leányát Margitot hevesi és 
somi Bormenisza Benedek vette nőül, aki 1561-ben halt meg és aki élete alkonyán Gyula 
kapitánya volt. Ezt az adatot Schulek Tibor közli.12 Ki volt ez a Bornemisza Benedek? Élet
rajzának bennünket érdeklő vázlatát a legkülönbözőbb, egymásról nem tudó forrásokból, 
illetve közleményekből állítottam össze. Mindjárt első pillantásra meglepő, hogy ez a kalandos 
életű katona a Felsőtisza-vidékén éppúgy otthonos, mint a szepesi Máriássyak portáján. 

1 Magyar Athenas, 1766. 49. « 
2 Buda és Pest a világirodalomban, Budapest Székesfőváros kiadása, 1925. 329. 
3 VÉGH FERENC: Bornemisza Péter ifjúsága. It, 1952, 518; KOLTAY-KASTNER 

JENŐ :' Bornemisza Péter humanizmusa. It, 1953. 92. 
4 ECKHARDT SÁNDOR : Jegyzetek az „Ördögi Kísértetek" kritikai kiadásához, Bp. 

1955, 275. 
5 Prédikációk egész esztendőre, 1584. Röviden: FolP. előszó. 
6 Bornemisza Péter. 1939. 361, 2. 
7 RMKT VII, 402—407. 
8 SCHULEK i. m. 361 ; NAGY IVÁN: Magyarország családai. 
9 Poltári Soós-lány és Gyótay Erzsébet: SCHULEK i. m. 31, 117. 

10 KOLTAY-KASTNER i. m. 94. — Én a „Cum filiolo Zacharia et A." följegyzést is így 
értelmezem. (SCHULEK, 16. melléklet és 20.) 

11 Ez a harmadik feleség 1575 körül lehetett hitvese, mert a Postillák III. kötetében 
több házastársának haláliról ír. Máriassy rendületlen hűségéről FolP. előszó és B. P: hozzá 
rótt levelei (SCHULEK 372—376) tanúskodnak. 

" I . m. 361. -
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Az előnevében szereplő Som község is, furcsa módon, Bereg, Máramaros, Sáros megyében 
egyaránt volt.13 

Bornemisza Benedek törekvő férfiú volt, hivatására nézve katona ; nősüléssel ért el 
karriert: feleségül vett egy Máriássy-lányt. Birtokba vette a hozományt és lassanként min
dent a maga kezébe kaparintott. Egy 1538-as összeírás szerint már minden az ő kezén van.14 

A család perbe fogta. A pereskedés évtizedekig tartott. Bornemisza Benedek közben katonás
kodott. Az eperjesi (Presov) városi levéltár okmányai szerint 1533. X. 7-én csicsfai várkapitány; 
1540. III. 20-án Serédi Gáspár familiárisának nevezi ajánló levelében. Katonai pályafutásának 
végét Csánki Dezső írta meg. 1556-ban Kassai lovaskapitány.16 1557-ben Balassi Menyhért 
seregében Erdély pártján harcolt.16 Érdekei fűződhettek e vidékhez a nagy birtckszerző-
nek, mert a sárosi hozományon kívül Szatmárban és Beregben is voltak birtokai. De az is 
lehetséges, hogy lettek birtokai, hála a sikeres hadjáratnak. Összesen negyvenkét portával 
rendelkezett e vidéken.17 1559-ben Gyula várának kapitánya lett. Ellensége, Kerecsényi 
László váltotta fel a kapitányságban. Kerecsényi Bornemiszát a rábízott vagyon hűtlen 
kezelése címén följelentette. Benedeket Bécsbe idézték, de oda már nem jutott el, mert 
hosszas betegeskedés után 1561-ben meghalt.18 Kerecsényi László feljelentéséhez érdemes 
annyit hozzáfűzni, hogy Kerecsényi nyúzó, tolvaj, kegyetlen kapitány hírében állt a végeken ; 
bizonyítja ezt a Cantio de militibus pulchra is.19 Bornemisza Péter jólértesülten, megvetéssel 
nyilatkozik Kerecsényi Lászlóról. Még azt is tudja, hogy Judit leánya milyen nehezen ment 
férjhez.20 

Bornemisza Benedeknek talán fia, szintén Benedek, Balassi András húgát, Margitot 
vette feleségül; ismerjük Balassi András bejegyzését: „1548. szent Mihály előtt, való hétfőn 
lett húgom, Balassi Margit Bornemisza Benedekné, azután Kendy Gáborné. Anno 1590 
majii holt meg Érdélbe."21 A Bornemiszáknak tehát mind a Máriássy, mind pedig a Balassi
család irányában igen jó, legalábbis bizalmas rokoni kapcsolatai voltak. Benedek Menyhért 
seregében harcol; egy másik Benedek Balassi Margitot veszi nőül. Ez az utóbbi adat azért 
is igen fontos számunkra, mert Máriássy Pálon kívül a második, Bornemisza Péter által is 
említett fogódzópontot adja ; s ebben az esetben mindkét fogódzópont a Bornemisza-név 
révén fűzhető fel egy szálra. Ezzel a Balassi Margittal, özvegy Bornemiszánéval, későbbi 
Kendi Gábornéval ugyanis Bornemisza Péter atyafiságos jóviszonyban volt és hogylétéről 
Máriássy Pált tájékoztatja! 

„Emlékeztem én is, Kendiné asszony is kegyelmed fe lő l . . . " 
„Kendi Gáborné hirtelen megbetegedék és az doktorhoz . . . vitette magát. Ezmiatt 

netalám megtartozódna. Azért az gyermeket, az asszonyom fiát im oda küldtem : ha gya
logolva, kell is, vigye el kegyelmed . . . " — írja Bornemisza Péter 1580. február 18-án kelt 
levelében.22 

Nem lehet véletlen, hogy Balassi Margit, Bornemisza Péter ifjúkori tanulótársának,23 

Balassi Andrásnak húga Bornemisza Péternek is jóismerőse és Máriássy Pál is közeli ismeret
séget tart vele, nyilván Bornemisza Benedek révén. Vegyük még mindehhez azt a tényt is, 
hogy Kapy Ferenc, Bornemisza Péternek diákkorától kezdve élete végéig barátja,24 ez a sárosi 

13 CSÁNKI DEZSŐ : Hevesi Bornemisza Benedek Gyula kapitánya. A Békés megyei 
Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat Evkönyve 1881—82, 58. 

14 IVÁNYI BÉLA : A márkusfalvi Máriássy-család levéltára. Lőcse, 1917. A XVI. századi 
anyag zöme csupa Bornemisza-contra Máriássy-akta. Egyezkedések, kibékülések stb. 

15CSÁNKY D. i. m. 60. 
16 Ez az adat nem Csánkinál van, hanem : LUKINICH IMRE : Erdély területi változásai 

a török hódítás korában 1541—1711. Bp. 1918. 86. 
17 LUKINICH i. m. 373. Tunyog, Szárazberek, Madarász, Tyúkod, Bére, Gebe, Hodász, 

Kántorjánosi, Elk, Paraznya, Zalka, Csaholy, Lugas községekben összesen 42 porta. ACSÁDY 
IGNÁC „A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után" című közleménye (AÉT 
1890. XIV/9). Máramarosban csak 3, Szepesben viszont 32 és fél portáról tud. (49. és 52.) 

1 8 CSÁNKI D., i. m. 102. 
19 RMKT VII. „Hat hónapja hópénzünket nem láttuk, szolgáinkat csak hazugsággal 

tartjuk, lovainkat zabszalmával hizlaljuk." — „Hegedűs János kapitánnak ezt monda: 
Igen örülsz te az gazdag prédának, de nem szánod sok jó vitéz halálát" stb. 

20 Postillák IV. 598 és FolP. CCCCLXXV. 
21 Balassi Bálint Összes Művei II. Szerkó ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1955. 150. — IVÁNYI 

i.-m. is tud ifjabb Benedekről, de az összefüggés nem világos. 
2 2SCHULEK i. m. 372. 
23 Postillák III. előszó. 
24 FolP előszó. 
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nemesúr, aki viszont a prédikátor diákkori kassai csínyjének szervezésében részes Ormándy 
Demeterrel állott családi kapcsolatban25 Máriássyékkal is igen jó viszonyban volt, meg a 
Balassi-családdal is.26 Sajnos, Kapy Ferenc ifjúkoráról eddig semmiféle adatot nem sikerült 
találnom, pedig igen sokat segíthetne Bornemisza Péter gyermekkorának földerítéséhez. 

Mindebből világosan kitűnik a következő : 
A) — Bornemisza Benedek a Máriássyak rokona és a Balassiak kapitánya volt. 

Egy ifjabb Bornemisza Benedek Balassi Imre erdélyi vajda lányát, Balassi András húgát, 
Margitot vette feleségül. Bornemisza Benedek felsőtiszavidéki származású. 

B) — Bornemisza Péter azt a Máriássy Pált vallja sógorának, akinek családjába 
Bornemisza Benedek benősült. Bornemisza Péter a Felsőtiszavidéken nevelkedett. Gyakran 
együtt lakott Balassi Andrással, ifjabb Bornemisza Benedek későbbi sógorával. Bornemisza 
Péter bizalmas ismeretségben állott Balassi Margittal, özvegy Bornemiszánéval. 

Az A és B pont alapján arra következtethetünk, hogy Bornemisza Péter ennek a felső
tiszavidéki, Máriássyakkal rokonságra lépett Balassi-serviens Bornemisza-családnak leszár
mazottja. A család egyik ága Pestre szakadhatott, polgárosulhatott. A nagy veszedelem 
idején, 1541-ben rokonaihoz került Bornemisza Péter. Ezek a rokonok kapcsolatban állottak 
Balassi Imre erdélyi vajda családjával. A Balassi család Bornemisza Pétert ifjúkorától kezdve 
haláláig kitartóan támogatta. (Ifjú korában : Mikor Balassi Andrással lakott együtt.) 

Balassi-birtok azonban a Felsőtiszavidéken nem volt. Tehát itt Balassi-rezidenciában 
Bornemisza Péter nem lakhatott. Legföljebb Huszton szállhatott meg átmenetileg Imre 
vajda családja, mert ez a vár királyi birtok volt s ezt az erdélyi vajda joggal használhatta.27 

Hanem érdekes, hogy a Sulyok családnak ugyanabban a Gebe községben voltak jobbágyai,28 

melyben Bornemisza Benedeknek is portái voltak (vö. 17. jegyzetpont). Sulyok Anna viszont 
Balassi János felesége. Ha még ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy ugyanebben a Gebe 
községben harmadikként Kapy András osztozott a portákon (lásd 28. jegyzetpont), minden 
kétséget kizáróan nyilvánvalóvá válik : Bornemisza Benedek, illetve családja, a Balassi 
Jánossal atyafi Sulyok-család és a Kapyak ismerték egymást. Sőt! A Máriássy—Kapy—Balassi 
—Bornemisza „szövetség" még Bornemisza Péter halálakor/sőt azután is tartott. Nem tudunk 
az egyik névre bukkanni úgy, hogy a másik is föl ne tűnjön vele együtt. Nem lehet tehát 
véletlen ez a Bornemisza Péter által is megírt Balassi—Kapy—Máriássy barátság, illetve 
rokonság. 

Tekintsük át Bornemisza Péter műveinek ajánlásait. Perneszich György kivételével 
— (Elektra) •— valamennyi pártfogó a Balassi-név révén kapcsolható össze. A prédikátort 
a Balassiak közvetítették rokonaiknak, ismerőseiknek. A fogódzó pont : Bánffy Lászlóné 
Somi Borbála, Balassi Imréné Somi Anna rokona (vö. Somi Bornemisza Benedek). Somi Borbála 
haláláig rendületlen kitartással és nagy áldozatokkal támogatta Bornemiszát. Az viszont 
gyengéd szeretettel emlékezik meg róla, s halálos ágyán is ő vigasztalta. Somi Borbála férjénél, 
Bánffy Lászlónál talált az üldözött prédikátor biztos menedéket bécsi fogságból való mene
külése után, Beckó várában.29 Nyilván Somi Borbála és unokaöccse, az ifjúkori pajtás Balassi 
András voltak a kezdeti pártfogók ; csatlakozott hozzájuk később Balassi János ; feleségével, 
Sulyok Annával; Balassi István ; Dobó Istvánné, aki Balassi Jánosné Sulyok Annának 
testvére ; sőt még Salmné Thurzó Erzsébet is Balassi Istvánnak, a legbarátibb pártfogó 
édesanyjának, Balassi Menyhértné Thurzó Annának rokona. Guthi Ország Borbála, Török 
István édesanyja viszont Thurzó Erzsébet jóbarátnéja, egyébként özvegy Salmné. Ungnádné 
Losonczi Annának neve Balassi Bálint révén jólismert. Poltári Soós János Balassi-serviens; 

25 Ormándy és a kassai csiny : SZIMONIDESZ LAJOS : Kassa és környéke vallásos hely
zete az 1550-es években. Egyháztörténet 1943, 161—188. — Ormándy felesége Kapy-lány 
NAGY IVÁN : Magyarország családai VI, 78. 

26SCHÜLEK i. m. 361 ; IVÁNYI i. m., VERESS: Matricula et ac ta . . . 1589 júliusa; 
továbbá Balassi Bálint levele Kapy Sándorhoz (összes versek és levelek. Szépirodalmi 1955. 
313.) Figyelemre méltó, hogy a Kapy Sándorhoz írott levélben megint előfordul az Ormándy 
név. 

27 LTTKINICH i. m. 152. 
28 LUKINICH i. m. 375, 377. — Balassi János egyik levelében néhai Bornemisza úr" 

szolgáját ajánlja a nádornak, aki náluk működik. ECKHARDT SÁNDOR : Az ismeretlen 
Balassi Bálint, Bp. 1943. 28. 

29 FolP. előszó, továbbá CCCCCLXV. stb. — Az ajánlások pontos sorrendje : I.: Salmné 
Thurzó Erzsébet, Bánffyné Somi Borbála, Dobóné Sulyok Sára, Poltáry Soós János. II.: Somi 
Borbála; III.: Balassi András és felesége; IV.: Török István ; V.: Ungnádné Losonczy 
Anna. FolP : Balassi István, Máriássy, Kapy, Nádasdy Ferenc, Eszterházi Ferenc, Debreceni 
György. 
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a prédikátor egyik feleségének bátyja. Máriássy Pál és Kapy Ferenc nevét már jól ismerjük. 
Az író utolsó könyvében, a Foliópostillában fölbukkanó új nevek : Nádasdy Ferenc, Debreczeni 
György, Eszterhazy Ferenc, Forgách Simon mind Balassi István barátai; egyébként Nádasdy 
Ferenc az írót ifjúkorában támogató Nádasdy Tamás nádornak a fia.30 

A Balassi család tehát lankadatlan buzgalommal támogatta Bornemisza Pétert gyer
mekkorától haláláig, még akkor is, mikor ez a legveszedelmesebb volt és mindenki elhagyta 
az írót. . . 

Röviden összefoglalva lehetséges a következő. 
Bornemisza Péter olyan pesti polgárcsaládnak sarja, mely a Felsőtiszavidékró'l szár

mazott, de mely valamiféle kapcsolatot szerezhetett Budán a szerémségi31 — („Szerémsé-
göt* bírják az fene törökök": Cantio Optima)— másik, patrícius-családdal, Bornemisza 
Tamás és Gergely famíliájával. 

Ezek a felsőtiszavidéki—pesti Bornemiszák szegről-végről a Máriássy-családnak, vala
mint a Kapyaknak és a Balassiaknak is atyafiai, illetve serviensei voltak. 

Bornemisza Péter Buda és Pest eleste után távoli rokonokhoz került, akik gondos
kodtak róla, kézrol-kézre adván a Felsőtiszavidéken. Sikerült megnyerni a rokon Balassi
családot a tehetséges ifjú támogatására. Ennek eredményeképpen Bornemisza Péter Balassi 
Andrással és Kapy Ferenccel töltötte — egyelőre számunkra ismeretlen helyen — ifjúságának 
rövid idejét. • . , • 

Bornemisza Péter rokonaival élete végéig meleg kapcsolatot tartott, minden más 
ismerőse a Balassiakhoz képest csak átmeneti ismerős és támogató volt. Cäak a három rokon, 
illetve pajtás tartott ki mellette végig : Balassi István, Kapy Ferenc és Máriássy Pál. 

Azzal a föltevéssel, mintha Bornemisza Tamás lett volna Péter apja, egyszersminden-
korra le kell számolnunk. Ezt a föltevést egyébként már Schulek Tibor megcáfolta.32 Bornem
isza Tamás teljesen idegenként él az író közelében s különben is, Bornemisza Péter világosan 
megírja : szüleit elvesztette, árvaságra jutott. 

Marad Eckhardt Sándor föltevése : Bornemisza igazi neve Pesti lehetett, hiszen Pesti 
Péternek vallotta magát az ellene indított kassai inkvizíciós vizsgálatkor.34 Ez kétségtelen 
tény s így nehéz a föltevést megcáfolni. Persze nyitva marad a probléma, mert: miért 
nevezi magát mindig egyértelműen Bornemiszának az író, miért nem használja „Pesti" nevét, 
mi oka lett volna eltitkolnia, miért írja az Ördögi Kísértetekben a bornemisza jelzőt nagy 
kezdőbetűvel,35 vajon jellemző lehet-e valakire már tizenhat-—tizennyolc éves korában annyira 
a bornemisszaság, hogy errcl nevezik el s az illető szó nélkül elfogadja ezt a csúfnevet; Honnan 
tudjuk, hogy a kihallgatáskor ijedten bemondott két név közül éppen a Pesti az igazi és a 
Bornemisza a hamis? Valószínűbb, hogy a Bornemisza név elé néha oda illesztett „Pesti"36 

szó inkább a városra utal, ahonnan származott. De különben is : Máriássy Pál rokonságában 
nincsenek Pestiek! Bornemisza nyilván azzal különböztette meg magát a rengeteg többi 
Bornemiszától, hogy jelezte : ők a pesti Bornemiszák — aminthogy valóban azok is voltak.37 

Valószínű tehát, hogy Bornemisza Péter valóban Bornemisza volt és a Máriássyak 
családjába házasodott Bornemiszák rokona. Ilymódon az is érthető : miért tartotta Bod 
Péter ezt a pesti polgárt nemesi származásúnak. 

Mivel azonban nem kétségkívül bizonyos, hogy Bornemisza Benedek Bornemisza Péter 
rokona volt ; mivel nem kétségkívül világos, hogy Bornemisza Péter miképpen volt Máriássy 
Pál sógora — (hogy az volt, tény) — ; mivel tény, hogy az író egy ízben, egy inkvizíciós ki
hallgatáson Pesti Péternek vallotta magát : Bornemisza Péter e származtatását csak hipo
tézisnek tekinthetjük, melynek részletei azonban konkrétumok és számos vonatkozásban 
hasznos fogódzók. 

30 Nádasdy nádornak es fiának támogatása FolP előszó. Figyelemre méltó, hogy 
Bornemisza Benedek Nádasdy híve és levelez vele! CSÁNKI i. m. 58, 92. Ez az adat, ebben az 
összefüggésben, a bécsi pártfogás felé mutat. 

3 1 SCHULEK i. m. 2. 
3 2 1 . m. 2. és Lelkipásztor 1956. 1. sz. 
33 Postilla V., önéletrajzi függelék. 
34 ECKHARDT i. m. 275 és Szimonidesz i. m. 
35 Kritikai kiadás, 1955, 102. lapszéli jegyzet. 
36 Postillák I. előszó ; Elektra címlap. 
37 Meg kell azonban jegyezni, hogy Máramarosban volt Pesty család : LTJKINICH i. m. 

153 ; sőt Beregben is : ACSÁDY i. m. 31. — Másrészt viszont érdekes, hogy 1722-ben egy 
pesti lakos Bornemisza Mihály a nemesek összeírásakor János királyra utal, hogy tőle kapta 
családja a nemességet; ez a Bornemisza Mihály szatmári rokonokra és ősökre hivatkozik! 
KŐSZEGHI SÁNDOK : Nemes családok Pest vármegyében. 
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