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ADALÉKOK BORNEMISZA PÉTER „ÖRDÖGI KÍSÉRTETEK" 
CIMÜ MÜVÉHEZ 

Bornemisza Péternek, tizenhatodik századi irodalmunk egyik legjelentő-
sebb írójának éppen legfontosabb művét, az Ördögi Kísértetek címen ismert 
prédikáció-gyűjteményt méltányolta legkevésbbé eddigi irodalomtörténetünk-
Énnek legfőbb oka, hogy Bornemisza ebben a művében éles, félreérthetetlen 
kritikával ír korának társadalmi viszonyairól és olyan ellentmondást nem 
tűrően beszél a korabeli arisztokrácia rothadtságáról, hogy a késői kutatót is 
állásfoglalásra kényszeríti. Eddig irodalomtörténészeink ezt a Bornemiszát 
nem vették észre. Bornemiszát csak mint az Elektra szerzőjét, tudós, reformá-
tor humanistát könyvelték el, kinek sokezer lapnyi egyéb prédikációiban 
„naiv szubjektivitás nyilvánul meg" (Pintér Jenő), „világnézete bizonytalan" 
(Ravasz László), telve „középkori babonák csökevényeivel". És aki fel is 
figyelt a „eokezer lapnyi prédikáció-tömegben" az Ördögi Kísértetekre, vagy 
mint puszta ethnográfiai kuriózumot vette figyelembe, mint Thury Etele 
(Ethnográfia, 1913) vagy pedig kizárólag mint középkorvégi démonológiák 
kompilációját könyvelték el. Elég azonban magát a művet elolvasni ahhoz, 
hogy ezek mellett a részben valóban fennálló filológiai problémák mellett 
elvitathatatlanul a feudális társadalom kritikája mint az Ördögi Kisértetek 
mondanivalójának a lényege kerüljön előtérbe. 

Ez a dolgozat néhány, eddig még alig felvett szempontból vizsgálja az 
Ördögi Kísértetek társadalomkritikájának nagyobb tanulmányt igénylő 
problémáját. Ezzel a vizsgálódással egy kialakítandó, az eddigitől lényegesen 
eltérő Bornemisza-képhez szeretne hozzájárulni és Bornemiszát négyszáz év 
szándékos hallgatása után az őt megillető helyre állítani, a népért küzdő, 
a sokat üldözött, harcos XVI. századi írók sorába. Szkhárosi Horvát és társai 
mellé-

Idézzük emlékezetünkbe az Ördögi Kisértetek rövid történetét.1 

— 1578. Bornemisza élete derekán van, jómódban, elismert egyházi 
vezető, közkedvelt író. Egy bőkezű főúri család udvar i papja. Nős, gyermekei 
vannak. Az országnak azon a területén él, ahol viszonylag legkevesebbet kell 
tar tani török betöréstől. — Minden oka megvolna a megalkuvásra, ha nem 
a maga. de családja érdekében. Ekkor, 1587 pünkösdjére, prédikációinak 
már előre elkészített és a környéken beharangozott negyedik kötetéhez 
csatolva, megjelenik egy röpirat izzó hangján ír t könyv, tele a legélesebb 
vádakkal a környék feudális urai ellen: nevükön nevezi még közvetlen fölöt-
tesoit, a Salm grófokat és a Balassiakat is. Gúnyos megjegyzésekkel illeti 
a Habsburg-uralkodót. A könyv hatása óriási. Az arisztokrácia és a megalkuvó 
protestáns felső papság, egyéni torzsalkodásait feledve, egy emberként foglal 
állást a vakmerő ellen. Egyházi törvényszék elé állítják, elítélik és elkobozzák 
könyvét. Kényelmes állását elveszíti- Megrendítően í r ja le feleségének és gyer-

1 Az életrajzi és kronológiai adatokat Schulek Tibor könyvéből merítettem. „Borne-
misza Péter". 193S. 
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mekemek kiűzetését. Bécsbe kerül; itt a polgármester személyesen fogja el-
Bebörtönzik, kalandos körülmények között menekül. A Felvidéken bujdosik. 
Detrekőn kap menedéket; és most, amint a legkisebb biztos t a la j t érzi lába 
alatt, újra, immár külön kötetben (a mondanivalónak a prédikációktól való 
függetlenségét ezzel is hangsúlyozva), kétnyelvű előszóval ellátva, kiadja azt 
az ominózus művet, melynek nagynehezen megteremtett exisztenciâja elveszté-
sét köszönhette: az Ördögi Kisérteteket. Nagyon fontos ezt a tényt hang-
súlyozni: megmutatta, hogy Bornemisza mennyire egyéni élményeit íria meg 
— kompilációért még senki sem börtönöztette be magát — és milyen nagy 
jelentőséget tulajdonított művének, hiszen mikor isimét kiadta, már tudta, ha 
addig nem tudta volna, hogy mit kockáztat. Az Ördögi Kísértetek forradalmi 
jelentőségét egyébként maga az arisztokrácia ismerte fel; különben nem indí-
tott volna ilyen hajszát egy rendkívül népszerű ember ellen. Nevetséges tehát 
az a kiindulópont, mintha Bornemiszának ez a müve részben középkori babona-
gyűjtemény, részben pedig pajzán facetiák és Schwankok tárháza lenne csu-
pán, helyenként egyéni meglátásokkal fűszerezve. De még ha így lett volna is: 
ezek a kitűnő és irodalmunkban először jelentkező anekdoták is több figyel-
met és nagyobb tiszteletet érdemeltek volna. 

Az ördögi Kísértetek általam használt, az Egyetemi Könyvtárban őrzött 
példányának teljes címe a következő: „Prédikációk nagy sok csodálatos 
kisírtetekről. Ördögi, világi és testi kisírtetekrőL" Kolofonja: „Sempte. 1578. 
pünkösd tályba." Hat fejezetből áll. Stílusa sebbel-lobbal író, lenyűgöző élmé-
nyeknek szinte kényszerítő hatása alatt álló emberé, szavai kergetik egymást, 
néha oldalakon át nem tesz pontot, alig vár ja , hogy „minden kijöjjön belőle". 
Ezt a sajátoságot azért fontos kiemelni, mert a könyv; szerkezetileg igen 
kusza benyomást kelt, nehezen érthető, és így felületes olvasó, még kutató is, 
a nyolcszázadik oldalig jutva, belefáradhat olvasásába, és fontos részletek 
kerülhetik el figyelmét. Bennünket pedig éppen a két utolsó fejezet érdekel 
legjobban: ezekben szól Bornemisza „Én időmben lött egynihány dolgokról". 

I. 

Vizsgáljuk először az Ördögi Kísértetek társadafomkritikáját; egy-
szersmind a középkori csökevényként elkönyvelt démonikus elemek magya-
rázatát is megtaláljuk. 

A mű gondolatmenete a következő: az emberek nem értik meg egymást. 
Gyilkolnak, fosztogatnak, visszaélnek hatalmi helyzetükkel. Az embereket 
ezekre a gonosztettekre az ördög ingerli. Ki, mi ez az ördög? Az emberekben 
lakó rosszra való hajlam. Milyen emberekben lakik ez a rosszra: erőszakos-
kodásra, kizsákmányolásra való hajlam? Főleg az uralkodó osztály tagjaiban. 
Az Ördögi Kisértetek tehát lényegében nem más, mint vádirat Magyarország 
főurai ellen. Noha a műben kétségtelenül és magátólértetődően igen nagy szere-
pet játszanak a középkorra emlékeztető démonológikus motívumok, és noha 
Bornemisza könyve elején sokat vesz át — már csak önigazolásképpen is — 
egyházatyák és tudós szerzők műveiből, Bornemisza szándéka félreérthetetlen. 
Egy lángoló lelkületű, izzó gyűlölettel eltöltött, sokat próbált magyar férfi 
dob kesztyűt ebben a könyvben annak az országot irányító osztálynak, melynek 
legnagyobb, úgyszólván kizárólagos szerepe volt Magyarország három részre 
szakadásában. Mindig szem előtt kell azonban tartanunk, hogy ez a kesztyű-
dobás nein megfontolt, átgondolt, megszerkesztett érvelés, hanem csupán az 
események forgatagában élő embernek érzelmi állásfoglalása- Bornemisza 
nem az okot, hanem az okozatot mutat ja be, és ar ra is ösztönösen tapint rá-
Tehát számunkra ebből a szempontból, mint dokumentum fontos. Könyvének, 
mint dokumentumnak jelentőségével azonban maga is tisztában volt: „Ezt is 
csak az jövendő emberekért í rom" (862), í r j a egy helyen. Már külföldi út ja 
előtt írott, közismert verse, a „Siralmas énnéköm" is mutat ja politikai állás-
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foglalását: „Engömet kergetnek az kevély némötök, Engöm körülvettek az 
pogány törökök. •. Engöm eluntattak az magyart urak". 

Bornemisza tehát egy korában rendkívül népszerű műfaj t , melybe min-
den belefér: a prédikációt és egy amilyen népszerű, olyan megtévesztő témát: 
az ördögi kísértések témájá t választotta mondanivalója közlésére. Ami az előz-
ményekhez képest új, és ami haladó irodalmi hagyományaink szempontjából 
nagy jelentőségű: az ördög-témának a főurak bűneinek leleplezésére való foko-
zott felhasználása. Még az erkölcsi bűnök tárgyalásakor is (ezt a fejezetet nem 
ismertetem: mindenesetre megdöbbentő forrásmű) főúri példákat hoz fel. Nem-
mintha mást nem venne, vagy nem akarna észrevenni, de tudja, és ki is 
mondja, hogy a szegény ember vétke társadalmi helyzetének, nyomorúságá-
nak, kétségbeesésének, sértett önérzetének következménye. 

De lássuk a szöveget: 

Sok hadako/.ók, vérontók, nyúzok, fosztok, kik sok szörnyű dolgot míeltek ezelőtt 
húsz esztendő felé is, csak Magyarországban is, Török Bálint, Móré László, Bacsó, 
Bebekek, Balassiak, Homonnaiak és többek: egyik másikra törvén kevélységekben, irigy-
ségekben, bosszúállásokban és fö svénységekben . . . Sokat mondhatnék, kik nem mernek 
immár most nyilván kóborlani. De titkon nagy gonddal, éj jel-nappal való szorgalmatos-
ságval lakar ton takarnak: ki az fejébe hogy szép házakat csináltasson, ki hogy falut , 
kővárat, várost vegyen: mikor vélné, hogy unmar majd elég ienne az kit takart, azonban 
vagy minden marhája elvesz vagy önmagá t megfogják, vagy hirtelen m e g h a l . . . Császá-
rokat is tudok, kik sokat költöttek az reménségért , hogy más országoknak is királya 
lehetne: és azonba csudaképen megcsalatott . Dobó Is tvánnak mikor ötszáz hordó lött 
volna, kérdezte az kolcsárt, töltelékre valót hol vegyenek? Mert annak a számát nem 
örömest kezdené meg. Sok urakat mondhatnék, kik noha jeles deákok és magokat jó 
keresztyéneknek vallják, azonközbe ha valamely árvára sok pénz maradott jobbágyinak: 
feleségit tömlöcezi, hogy kiadja , és tetteti, hogy ő az gyermeknek megtar t ja , és álnokul 
levelet is ad rá. Ezféle nyi lvánvaló lopók aranyláncot viselnek és bársonyba j á rnak ; 
az titkon való lopók kedig vasláncot , békót hordoznak." (906) 

. .Láttam, ki midőn mason nem tudna könyörülni, jobbágyának, szolgájának panaszá t , 
bána t j á t csak mosolgotta: végre szomszédja, szolgája avagy az ő maga gyermeke reá-
támadott , várából, városából k i r ekesz te t t e . . . Hallottam törökök miatt, tengeren, tömlöc-
ben sok szörnyű kínzásokat, tüzes fogóval fokvonásokat, oly kalodázásokat, kibe öszve-
zsugorodott az fő ember, aki régen szitkozódott, hogy az lepedőt is nem egyenesen terí-
tötték az ágyra. De oztán mikor az kalodából kivötték egynihány holnap múlva, az török 
a há tának vetette térdét és úgy egyenesítette m e g . . . Lá t tam nagyságos asszonyt, ki 
drága aranyos szekérbe, f r i s s öltözetibe, bársony és aranyos p á r n á j á n szép nyerítő lova-
kon nagy kevélyül jár t , ki vég re mikor bujdosnék fejedelme előtt, paraszt szekéren, szűrbe, 
hordóba, pórlovakon sza ladot t hol imide, hol amoda: végre őmaga főzött, tá lakat mosotü 
Ez midőn egy nyomorult nemes szolgáló asszonyt dagályába kiűzet volna várából, ezon 
várból őtet is kiüzék". (768b) Dobó Is tvánná Sulyok Sára : „nagysírva, sok óhaj tásokkal 
panaszolkodott én előttem is fiára, hogy kirekesztötte az őmaga-keresett jószágából 
is. Az is sokat röttegett azmia t t . " (860b) 

„Egy lator pispek udvarába . . addig ittak az ő lator udvarnépe, hogy egyik az 
asztal felött megholt, az többi mégis torkába töltötte azt a részt, kit reá köszön-
tek." (S61b) 

„Török Bálintot igen megvakult embernek mondták az sok bűn miatt, igen torkos-
nak, részegesnek, kegyetlennek, parázna latoréletűnek, nyúzó-fosztó kóbor lónak . . Az б 
régi szolgái mondták énnekem: hogy egy húsvét felé, titkon a klastromba megyen gyónni: 
ott megoldozzák és nagyobb szentségek okáért és bűne bocsána t jának bizonyságáért fel-
öltözik barátruhába, és hazaeresztik, hogy azban tartson pönitenciát. Noha r a j t a volt 
az kápa, de az latorság bennemarad t szívébe, és az kitört belőle. Azért mikor jönne az 
piacon, iatorságába megfuta tmodik egy asszonyra és Iedüjti az piacon. A község szolgáló 
népe véli, hogy barát, de hogy lát ják urokat, csak nevetik." (845b.) 

„Semptén, 1577: októb. 8.: Egy szegény asszonyon az P e r e g Mester mídőn elvenné 
minden borát, keserűségébe elesik előtte és ott meghal: az is gyolkos, aki irgol-
mat lan ." (873) 

„Sokan sok kisírteteket szenvednek az szegénység miat t is." (882) 
„Sok fejedelmek és királyok közt ó ki sok dolgai vágynák az ördögnek." (873) 
„Az pispekek is szereznek niha menyegzőket, hol húgokat hol leányokat házasí t ják, 

hol az kiket szerettek, szolgá joknak szerzik. Es elhíjnak fő-fő népeket, és táncolnak is az 
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pilissel és az papköntössel. Es ott szemlélnek, mint az oroszlánok az juhokra . Sőt vagyon 
ar ra való szolgájok is, hogy elizentetnek az fő asszonyoknak." (909) 

„1556. esztendőbe lőtt ily dolog Németországba. Egy nemes ember neveit volt egy 
szerecsent gyermekségétől fogva, kit felöttébb rongál t . Egy olykor az ura megyen ki 
házátul és az szerencsen éjjel felkelvén, az asszonyát megöli nyolcadmagával , csak az 
szoptatós gyermecskét hagyá meg. És az kaput bezárván, megyen az felső palota ablakára, 
ott várván az urat . Az ura látja, hogy az kapu betéve. Tekint hol a lá , hol fel. És az 
ablakon lát ja az szerecsent, rút kidöllyedt szemmel. És mond az urának: Te gonosz, kegyet-
len ember: mindez mai napig szívemben volt az te r a j t am tött nyomorgásod. JDe ma 
kitöltöttem bosszúmat, mert feleségedet mind gyermekivel egyetemben halva találod. 
És csak imez szoptatod maradt meg. Ha tudnám, hogy megkegyelmeznél: ezt megtar ta -
nám. De tudom kegyetlenségedet. Az ura midőn erősen szabódnék, hogy nem bánt ja . 
Mond: nem hiszek többé neked. Azér t ne gyermeked: és mingyárt nyakra főre elijbe 
ha j í t ja az szoptatóst. És ő maga u tán ugorván, nyakát szakaszt ja m a g á n a k i s . . . Tanul-

j a n a k innét az kegyetlen gazdák is és urak. És emlékezzenek meg, hogy nekik is urok 
vagyon mennyégben. És a kegyetlenek megint kegyetlenek kezébe ada tnak . Mint régen 
Móric császár Phokas kezébe, most sok kemény kapi tányok török kezébe." (843) 

..Hogy pehig níhol ki is neveztem az szömélyekben, nagy urakban, asszonyokban, 
nemesekben, bölcsekben, nagyokban, kicsinyekben, azér t míeltem, hogy ne vélné valaki, 
hogy ez utá la tosságokra az sátán csak az világnak az gazzá t vinné; és magá t senki ne 
véiné jobbnak másnál ." (923) 

Ez a pár idézet, csepp a tengerből, elég ahhoz, hogy Bornemisza művének 
lényegét, jelentőségét világosan láthassuk és érdeme szerint értékelhessük; 
de elég ahhoz is, hogy megdöbbenjünk ennek a bátorhangú könyvnek mostoha 
sorsán; irodalomtörténetünknek ez a fejezete az Ördögi Kísértetek megjele-
nése után közel négyszáz esztendővel is megíratlan! 

Az idézetek tanulságai a következők: 
Bornemisza ki meri mondani, hogy a nép verejtékéből drágán öltözködő 

főurak és asszonyságok sem kisebb tolvajok, mint a rajtakapott kis bűnözők. 
Látja , hogy a nép szegénysége miat t kényszerül lopni, „szenved kisírteteket". 
És Bornemisza mindezt nem véletlenül vette észre; éveken keresztül, napló-
szerű pontossággal jegyezte és gyűjtötte dokumentumait, míg különböző körül-
mények hatására 1578-ban könyv lett belőle: bizonyítja ezt idézetünknek 
szabályszerűen keltezett része is (873). Tehát nem tudós kompilációval van dol-
gunk. Egyébként az utolsó bekezdés (923) is megvilágítja a szerző célját és 
könyvének tendenciáját: ne vélje senki, hogy a népből kerülnek ki a gonosz-
tevők; „és magát senki ne vélné jobbnak másnál". 

Bornemisza felmérte és rossznak találta kora társadalmának feudális 
vezetőosztályát; tükröt, kegyetlen és igaz tükröt tartott korának társadalma 
elé, mely minden sötétségében és borzalmasságában is pontos és hiteles tükör-
kép; volt bátorsága ezt a tükröt ezrek és ezrek: tanítók, deákok, polgárok, 
prédikátorok és nemesurak elé odatartani; könyvének minden keserves követ-
kezményét elviselni; és elszántságát, meggyőződésének igazságos voltát egy 
újabb, külön kiadással az akkori világ lehető legnagyobb nyilvánossága előtt 
megmutatni. (Mint maga írja, könyve „császárok elejbe" került.) — De a fel-
ismerésnél tovább nem jutott. Bornemisza nem talál kiutat a XVI. század 
útvesztőjéből; érzi, hogy útvesztőben van, sőt t ud j a is, és ezt aka r j a közölni 
az ördögi Kísértetek minden sora; de megoldást nem talál. Nem is keres. 
Bornemieza elfogadja, ha kétségbeesetten is, az általa felfedezett világot, tár-
sadalmat. Ez az ördögi Kísértetek negatívuma. Ezt a pesszimizmust azzal 
magyarázhatjuk, hogy az 1570-es évek a reakció megerősödésének évei 
voltak Magayrországon. A reformáció vallásos köntösében jelentkező anti-
feudális mozgalmak felett, a feudális uralkodó osztály akkorra m á r győzedel-
meskedett. A reformáció megalkuvó polgári vonalát saját ellenőrzése alá 
vonta, a forradalmi népi balszárnyat pedig terrorral elhallgattatta (Karácsony 
György parasztfelkelésének leverése. Dávád Ferenc bebörtönzése stb ) 1578-ban 
már jóformán Bornemisza az egyetlen olyan reformátor, aki bátran kiáll 
a nép ügye, igazsága mellett. Ezért, bár szükségét érzi egy igazságos ítélő-
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széknek, azt el sem tud ja képzelui azon a földön, ahol csak Bacsókkal* 
Bebekekkel és nyúzó-fosztó tiszttartókkal találkozott és ahol még élénken 
emlékezhettek Dózsa György sorsára- Úgy érzi, menthetetlenül és .vissza-
vonhatatlanul martaléka egy társadalmi osztálynak, és még ha lázad is ellene, 
sa já t maga is belepusztul. (V. ö. a szerecsen történetet.) Ezért oly kétségbeesett 
az Ördögi Kisértetek alaphangulata, ezért népesül be egy emberfeletti, 
tehát Bornemisza számára leküzdhetetlen hatalommal, az ördöggel a könyv 
minden sora. Innen a könyv címe is. Durva tévedés lenne ezt a könyvet egy 
középkor felé, tehát visszamutató, sötét babonagyüjteménnyel összetéveszteni; 
Bornemiszának már nem kell a pokolból, jámbor jobbágyok ijesztgetésére 
felidézni az ördögöket: feltalálta ő azt a felvidéki feudális társadalomban is. 
Ha valakit, hát ezt a feudálié társadalmat ijesztgeti Bornemisza egy rájuk 
váró méltó büntetéssel. Bornemisza műve tehát feltétlenül haladó, előre-
mutató mű, és kétségbeesett, démonokat idéző hangulata csupán a kétségbe-
ejtő, valóban démoni társadalom terméke. Hogy mennyire így van: hogy 
mennyire a haladás ügyét szolgálta és szolgálhatta volna Bornemisza műve, 
ha hatni tud és engedik a maga idejében, azt az 1578-ban pert indító bárók 
és a könyvről mélyen hallgató utódaik tudták legjobban. 

Szem előtt tartva tehát Bornemisza művének korlátait: a puszta fel-
ismerésen túl nem terjedő, végső következtetésekig és a végső következmé-
nyek levonásáig el nem jutó kétségbeesettséget, — négyszáz év csökönyös 
és szándékos elhallgatása után ismerjük fel végre az Ördögi Kísértetekben 
és Bornemisza egész életművében baladó irodalmi hagyományainak egyik 
értékes fejezetét-

II . 

Felmerül a kérdés: kitől tanult Bornemisza? Kitől tanulta meg az 
elnyomók gyűlöletét? Életrajzi adataiból tudjuk, hogy már egészen fiatalon, 
kassai diák korában kitűnt a kapitánnyal való — vallási alapú — összetűzése 
miatt. Feltehető, hogy Bornemisza Kassára már többé-kevésbbé kiforrot t világ-
nézettel került. Itteni és későbbi működése ugyanis már céltudatos aktivitással 
teljes. Érdekes feladat nyomozgatni: ki lehetett Bornemisza első, vagy egyik 
első tanítómestere? Vagy ha nem is közvetlenül tanítómestere, ki hathatott 
rá leghatározottabban? Kinek az életművét folytatta Bornemisza? 

Ha a mondanivalót, a stílust, az izzó gyűlölettel eltöltött hangot, a témák 
egyezését vizsgáljuk: Bornemiszát Szkhárosi Horvát András irodalmi 
örököseként kell, hogy felismerjük. 

Ha az életrajzi adatokat vizsgáljuk, feltehetővé válik Szkhárosi Horvát 
András személyes hatása. 

Ha az Ördögi Kísérteteket vizsgáljuk filológiailag: kimutathat juk 
Szkhárosi Horvát András hatását. 

Valóban: nincs illőbb és elfogadhatóbb irodalmi őse Bornemiszának 
ebben az egyébként jelentős művekben gazdag században az „Átokról'' és 
„Fejedelemségről'' szerzőjénél. 

Nézzük először az életrajzi vonatkozásokat-
Mint tudjuk, Szkhárosi Borvát András 1540 és 1550 között Tállyán műkö-

dött, mint protestáns prédikátor. I t t ír ta éleshangii, könyörtelenül igazat 
mondó, a többi, korabeli vallási polémiától eltérő, társadalmi problémákkal 
teli énekeit. Nevét messze a környéken ismerték. 

Hol tartózkodott ugyanekokr Bornemisza? Szabatosabban: hol nevelke-
dett Bornemisza tíztől (1545) tizennyolcéves (1553) koráig, amikor már kassai, 
kiforrott nézetekkel rendelkező nagydiák volt? 

Bornemisza 1542 körül menekült Pestről, ahol szülei jómódú polgárok 
lehettek. A török megszállás miatt valószínűleg északkeleti irányba küldték 
a kisfiút szülei. Erre mutat, hogy Péter diák 1553-ban Kassán tartózkodik. 
Más helyen (idézi Sehulek T.) viszont azt említi, hogy Balassi Andrással, Imre 
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erdélyi vajda fiával töltötte együt t gyermekkorát. A Balassialknak, volt 
birtokuk az Északkeleti Felvidéken. Általában Ungvárról, Husztról igen gyak 
ran és mindig az élmény szubjektív hangján emlékezik meg Bornemisza, míg 
más városokról, várakról semmit sem mond, ami gyermekkorára engedne 
következtetni.5 Akár Debrecenben vagy környékén, akár az Északi Felvidék 
váraiban, akár későbbi lakóhelyén: a Mátyusföldön töltötte volna gyermek-
korát, annak feltétlenül nyoma maradt volna elejtett megjegyzéseiben. Ö azon-
ban következetesen Ungvárt vagy Husztot emlegeti. Később a Cantio Optimát 
is Huszton írta. De ha nem is itt, hanem végig Kassán növekedett volna fel, 
amelynek lehetőségére szintén céloz Schulek Tibor: akkor is Szkhárosi „ható-
területén" él t A prédikátorok közül Kálmáncsehi Sánta Mártont ismerte is 
Bornemisza. Kálmáncsehi Sánta Márton pedig Ungvárott és Huszton is műkö-
dött. Öt azonban korántsem tisztelte annyira Bornemisza, hogy tanítómestere 
lehetett volna. Igen elítélő hangon nyilatkozik róla. 

A számításba jöhető prédikátorok közül, akik azon a területen működ-
tek, ahol Bornemisza gyermekkorát töltötte (a térképen Kassa—Ungvár— 
Huszt, Tállya háromszög), csupán Szkhárosi Horvát András hatását mutat-
hatjuk ki az Ördögi Kisértetekben. 

Bornemiszának egész tematikája, stílusa, hanghordozása, társadalom-
kritikája meglepően egyezik Szkhárosi Horvát verseinek tematikájával, 
stílusával és társadalomkritikájával. Bornemisza mintha folytatná azt, amit 
Szkhárosi megkezdett; még merészebb következtetéseket von le Szkhárosi szel-
lemében. A század többi számottevő írójának és költőjének hangja , Heltaié 
is, lényegesen különbözik attól a céltudatos és nemcsak személyes vagy csak 
vallási alapon álló kritikától, ami, ebben a században, főként Szkhárosi és 
Bornemisza sa já t ja . Ezt a hasonlóságot még Pintér Penő is észrevette. 
De nem csupán ilyen általános jellegzetességek mutatnak vissza Szkhárosi-
hoz. Az Ördögi Kísértetekben ezt olvashatjuk: 

„Kik (tudniillik Török Bálint, a Balassaiak, stb.) minémű hősöket tartot tak, meg-
írták egy énekben, holott imily versus vagyon: 

Mostan kik jó Hősek, tisztességet várnak, 
Uzmi Péter, Kobzi Pál és a Vezmi Jankó; 
Bajusz Miklós, Ga tyás Ferenc, Sohonnai Antal. 
Maszlag Gecső, az nagy Lőrinc, az Csikós Andor jás . 

í r ják ezt is: 
Példátok volna nektek Móré László: 
Ki vala nagy híres, mert vala kóborló, 
Immár török kézbe a kegyetlen duló. 
Hol mit használ neki a kóborlott sok jó? (905) 

A második „versus" Szkhárosi Horvát Andrásnak „Az fejedelemségről" 
szóló híres énekéből való. Nemcsak az az érdekes, hogy ez a forradalmian éles-
hangú vers mennyire beleillik Bornemiszának általunk, a szemelvényekből 
már megismert stílusába, és hogy Bornemisza is mennyire odaillőnek tar-
totta, hiszen azért idézte, hanem az is, hogy Bornemisza 1578-ban idézi azt az 
éneket, ami csak később, 1582 júniusában, tehát négy év múlva jelenik meg 
először nyomtatásban, mégpedig magának Bornemiszának kiadásában! Bár 
egy kézirat is megjárhat messzi földet, különösen abban a korban, a körül-
ményeknek ez az egyezése mégis kétségtelenné teszi legalábbis azt, hogy 
Bornemisza ismerte és idézte, tehát követendő példaként tar tot ta szem előtt 
Szkhárosi énekeit az ördögi Kisértetek megírásakor. 

4 

' „Magyar katonát is lát tam Ungváro t t ki esképpn j á r t . . . " (845) „Ungváro t t jeles 
klastrom volt. De immár az porát is e l fu t ta t ta az isten, mint egyebüttis: Ot t egy bará t 
midőn p r é d i k á l n a . . . " (951) 
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De lapozzunk tovább az Ördögi Kísértetekben. A 903b oldalon ezt olvas-
hat juk: „Csikós András . • • sok nyúlós bort, ciberét, penészes túrót, férges 
szalonnát elosztott az jobbágyokra." Ezt a Csikós Andrást már megismertük 
a fent idézet első „versusában", melynek eredetijére nem sikerült raakadnoim 
Nem lehetetlen, hogy Szkhárosinak, vagy pedig követőjének elveszett művé-
ből való. Ugyanis ennek az utóbbi idézetnek is van Szkliárosinál megfelelője 
(A fösvénységről): 

„Büdös boroddal az népet bosszantod, 
Elvesző marháddal őket sanyargatod, 
Férges szalonnádat mind reájok osztod . . . " 

Szkhárosi nem mondja meg, ki az, aki büdös borával a népet bosszantja, 
Bornemisza viszont Csikós Andrást említi; mintha tőle magától hallotta 
vo lna . . . 

Ha személyesen — bebizonyítható módon — talán nem is, de müveivel 
döntő hatással volt Bornemiszára Szkhárosi Horvát forradalmi lendületű köl-
tészete. Az Ördögi Kísértetek szerzője már haladó hagyományokhói táplál-
kozott. 

Az Ördögi Kísértetek olvasásakor lépten-nyomon találkozunk a Balassi-
családnak, de különösen Balassi Menyhértnek nevével. Köztudomású, hogy 
Bornemisza kapcsolatban volt a Balassiakkal; nevelője volt Bálintnak, együtt 
írták a Füves Kertecskét, és Bécsből való menekülésekor is Balassiak rejteget-
ték. Különösen Menyhérttel volt bizalmas kapcsolatban. így feltehető: a rokon-
ságon és főbb udvari tisztviselőkön kívül Bornemisza mindenkinél többet 
tudott Balassi Menyhért viselt dolgairól. Elég néhány sor az Ördögi Kísérte-
tekből ennek igazolására: 

„Balassi Menyhárt beszélte szörnyűségét az lator bu jaságnak , hogy ő elejin Budán 
mikor az f r iss polgár-feleséget elhozatná, az bűntétel után e lutá lá őket, és émelygett belé, 
gondolván: egyebekis mint undokoskodhattak vele. Azért nem fekhetett egy ágyba velek, 
hanem elűzte mellőle és pá rná t hagyitott neki. Amaz, étten-éccaka mind elmorgot t vele." 
(889) • • 

Az Ördögi Kísértetek ilyen és hasonló, Balassi Menyhárttal kapcsolatos 
lészeinek olvasása után lehetetlen nem gondolni a Balassi Menyhárt árultatá-
sáról szóló komédia kérdéses szerzőségére. Mint tudjuk, a komédia szerzője 
máig ismeretlen. Egyesek szerint Karád i Pál, a kiadó. Mások szerint Borne-
misza. Az Ördögi Kisértetek tanúsága szerint lehetséges, hogy Bornemisza. 

Mivel azonban Bornemisza szerző-voltának bizonyításához hosszadalmas, 
külön tanulmányt igénylő filológiai munka szükséges, egyelőre csak a fonto-
sabb jellegzetességekre hívom fel a figyelmet. 

A szerzőség kérdésének története: 
1914-ben Horváth János megcáfolta Karádi Pál szerző-voltát. 
1927—28-ban Farkas Gyula megállapította, hogy a Komédiának és 

Bornemisza műveinek sajátságosan egyező nyelvezete van, és hogy Bornemisza 
jól ismerte Balassi Menyhártot, továbbá, hogy a szerzőnek is jól kellett ismer-
nie hősét. A szerző „jó tollforgató volt". Házi Jenő ugyanekkor megállapította, 
hegy Balassi Menyhárt életének eseményei meglepő pontossággal egyeznek a 
Komédiában elmondottakkal. Igen valószínűvé vált, hogy Bornemisza a 
Komédia szerzője. Fa rkas Gyula hivatkozik az általam most idézett részletre 
is. Nem ismerték azonban Bornemisza egyéniségét, indítóokait; nem ismerték 
az Ördögi Kísérteteknek társadalomkritikáját, következetes, harcos magatar-
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tását, és így képtelennek tartották Bornemiszát, az udvari káplánt, ilyen mű 
megírására. Pintér Jenő így foglalja össze a vitát : „Ezt a feltevést nem lehet 
elfogadni. Bajosan hihető, hogy az a Bornemisza Péter támadta volna ádáz 
hangon és epébe mártott tollal Balassi Menyhártot, aki annyit köszönhetett 
a Balassi-családnak... Ilyen körülmények közöt nem lehet elképzelni, hogy 
a család jóságáért aljas hálátlansággal • •. fizessen.'1' 

Mi azonban, az Ördögi Kísértetek olvasói, el tudjuk képzelni. Nem ugyan 
az aljas hálátlanságot, hanem az őszinte, meg nem vesztegethető, szinte belső 
kényszer hatására cselekvő magatartást . Bornemisza átlátta, éppen, mivel 
közel volt a központhoz, az ország vezetőinek al jas és csak a nép kárát okozó 
árulását, és amint nem szégyelt feletteseiről: a Salin grófokról, Balassi János-
ról és a többiekről igazat írni, nem szégyelhetett igazat í rni a tisztán 
látó, hazáját és a népét féltő ember hangján a magukat országvezetőnek tartó 
kalandorokról sem. 

Fontoljuk meg továbbá a következőket: a Komádiát igen „rutinos", fejlett 
irodalmi érzékű író írta: igen benső ismeretségben volt Balassi Menyhárttal 
és minden ügyét ismerte; erős társadalmi érzéket árul el, amire a kiadó 
Karádi Pál is felfigyelt; a mű a század legfejlettebb prózai stílusában van 
írva, ezt az írót tehát a legjobbak között kell keresni; végül figyeljük meg, 
hogy a Komédia szerzője Balassi Menyhártot a század feudális osztályának 
típusaként látja, ami úgyszólván perdöntő jelentőségű ebben a kérdésben. 

Bornemisza viszont: rutinosnak mondható drámaíró, az Elektra szerzője; 
benső ismeretségben volt Balassi Menyhárttal; erős társadalmi érzéke volt; 
stílusa a század egyik legfejlettebb prózai stílusa, Heltai mellett, aki viszont 
nem írt drámát; végül — az ördögi Kísértetek alapján — úgyszólván egyedül 
őróla feltételezhető, hogy Balassi Menyhártot, mint osztályának egyik típusát 
lássa és ábrázolja. 

Ilyen megoldások alapján legalábbis érdemes a kérdést ú j ra föl-
vetni, különösen akkor, mikor tulajdonképpen csak az altatta el ennek az bly 
fontos drámának a problémáját, hogy Bornemiszáról „lélektanilag"' nem fel-
tételezhető, hogy ilyet tegyen, holott éppen feltételezhető. Nem lehet közömbös 
számunkra ez a probléma, nem maradhat homályban egyik legjobb, régi 
magyar drámánk szerzője. 

Ezzel a három kiemelt témacsoporttal, korántsem merítettük ki az ördögi 
Kísértetekből levonható tanulságokat. Ezek csak a legfontosabbak. Igen sok 
részletkérdést világítana meg egy alaposabb tanulmány, így például Borne-
misza forrásainak vizsgálata feleletet adna a XVII . században előbukkanó 
olasz novellisztikus-elemek problémájára: Bornemisza meglepő bőségben idéz 
Boccaccio, Bandello és társaik novelláiból. Etnográfiánk is csak gazdagodna, 
ha alaposabban megvizsgálná az ördögi Kísérteteket. Bornemisza sok nép-
mesét, vagy népmese-töredéket közöl. 

Ehhez azonban ki is kellene adni ezt a jobb sorsra érdemes művet. 

' Pintér Jenő M a g y a r Irodalomtörténete, II. kötet. 
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