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Bosnyák Zsófia élete és tevékenysége 

A Bosnyák-család eredete 

A Bosnyák-család Boszniából származott, a XV. század második felében, 
a török elől menekültek Magyarországra. A család ősi bosnyák kivált-
ságait II. Lajos megerősítette, Pozsony és Nyitra megyékben pedig bir-
tokokat is szereztek. A család első ismert személye, Bosnyák Márk (1500 
körül-1566) I. Ferdinánd király katonája volt, aki először a Szapolyai 
János (1487–1540) elleni hadjáratban, majd 1529-ben a törökök által 
ostromolt Bécs védelmében tüntette ki magát. 1541-ben a székesfehérvári 
ostrom során török fogságba esett, de hamarosan kiszabadult. I. Ferdi-
nánd bőségesen jutalmazta vitézségét, 1554. augusztus 27-én megerősí-
tette a régi kiváltságait, egyben egy új nemesi oklevelet és címert aján-
dékozott a családnak. Ezelőtt még 1549-ben részt vett Basó Mátyás, a 
murányi vár birtokosa elleni büntető hadjáratban, az élményeit Dal a 
murányi várról című, Márton álnéven írt eposzában örökítette meg. 1549. 
augusztus 15-én ostromolta meg egy spanyol csapat, Bebek Ferenc 
(†1558) magyar katonáinak segítségével Basó Mátyást Murány várában. 
Bernardo de Aldana (†1562) táborszernagy V. Károly császár megbízá-
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sából érkezett Magyarországra, öccse I. Ferdinánd segítségére 1200 jól 
képzett spanyol katonával, 1548-ban. Első feladatai között szerepelt Salm 
gróf irányítása alatt Balassa Menyhért, Basó Mátyás, Bebek Ferenc 
várainak elfoglalása, mivel ezek a nagybirtokosok a Felvidék déli részén, 
Szapolyai pártján álltak és sok esetben törvényt nem tisztelve, kiskirály-
ként viselkedtek. Aldana, akit a magyarok spanyol rangja után (maestre 
de campo) egyszerűen csak „Nagykampó”-nak neveztek, mesterien 
vívatta meg embereivel a várakat. Bebek csak azért nem került sorra, mert 
csatlakozott a Basó elleni ostromhoz, amiből viszont bőven kivette a 
részét. A király április elején megparancsolta Bebek Ferencnek, hogy 
magánhadseregével és a vármegyei hadakkal vonuljon a Murányhoz és a 
vár körülzárásával készítse elő az ostromot. „S történt, hogy Bebek épp 
akkor ért Murány vára alá, midőn Basó Mátyás felesége és egyik fia az 
egyik Basó lány lakodalmába igyekezett, és Bebek azonmód foglyul ejtette 
mindkettőjüket…” – jegyezte fel a krónika. Bebek körülzárta az erősséget, 
két kis erődöt épített a várba vezető utakat elzárva. Ezzel akadályozta a 
védők kitörését, és egyben elzárta a vár utánpótlási vonalait. Salm június 
30-án, alvezére Aldana, július 6-án érkeztek meg. Szemlét tartottak, majd 
felszólították Basót a vár átadására, aki azonban erre nem volt hajlandó. 
Mintegy kétheti ágyúzás után megtörtént az első roham, az ostromlók 
egyre közelebb jutottak a várhoz. Bebek katonái a vár mögötti sziklás 
meredélyre másztak fel. Basó tárgyalni kezdett, de feltételeit nem fo-
gadták el, ezért újra megkezdődött az ágyúzás. „Meglátván ezt Bebek, 
azzal állt elő, hogy kerít ő majd elég ágyúgolyót, holott annak előtte 
mindig elzárkózott a kérés elől, mondván, hogy nincs neki lőszere, 
csakhogy ekkor észbe kapott, hogy többé már nem egyezkednek Basó 
Mátyással… azonmód megadott mindennemű segítséget, hiszen végtére is 
a halálos ellenségéről volt szó.” – írta Aldana emlékirataiban. Ekkor már 
Basó emberei is a vár átadásán gondolkoztak, Basó elszökött, de elfogták. 
A várbeli katonák egy csoportja, hogy kegyelmet szerezzen, éjjel kinyi-
totta a kapukat Salm katonái előtt, így a vár elesett. Basó Mátyást, au-
gusztus 19-én két testvérével, nagybátyjával és hét hű emberével a várban 
Salm lefejeztette Aldana és Bebek összekülönböztek a foglyul ejtett 
főemberek sorsán, mert az utóbbi ki akarta végeztetni őket. 

Majd Bosnyák Márkot megbízták Babócsa várának védelmével, ekkor 
megnősült, Földes János leányát, Magdolnát vette feleségül. Végül 
Pozsonyszentgyörgy (Sväty Jur) főkapitányának nevezték ki. 1566. 
szeptember 7-én Szigetvár ostrománál esett el. I. Ferdinánd halálát kö-
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vetően Zrínyi Miklós (1508 körül-1566) ellenezte, hogy a törököknek 
sarcot fizessenek, ezért I. Szulejmán szultán százezres hadával ostrom alá 
vette a szigetvári várat, amelyet Zrínyi mintegy 2500 emberrel védett. 
1566. augusztus 9-től szeptember 8-ig tartott az ostrom, a 600 főre olvadt 
védősereg fokozatosan a belső várba szorult. A szeptember ötödikéről 
hatodikára virradó éjjel meghalt a szultán. Miután a védők hiába várták a 
felmentő császári sereget, 1566. szeptember 8-án Zrínyi, a 300 főre 
fogyatkozott védősereggel kitört a belső várból. 

Bosnyák Márk magyarbéli (Vel’ky Biel) birtokán három gyermeke 
született. Anna nevű leánya, aki első férje halála után Csorba Ferenc 
felesége lett, a másik leányáról, Zsófiáról nem maradtak fent adatok. 

A fiának, Bosnyák Andrásnak és feleségének, Illésházy Katalinnak 
négy gyermeke született: Tamás, István, Magdolna és Brigitta. A két 
leány közül, Magdolna Fánóczy Ferenchez, Brigitta pedig Terstyánszky 
Gáspár királyi tanácsoshoz ment férjhez. István a bolognai egyetemen 
tanult, mint agglegény hunyt el. 

A legidősebb gyermek Tamás 1572-ben született Pozsonyban, először 
az Illésházy grófok huszárezredében szolgált kapitányi rangban, majd a 
végvári harcokban tüntette ki magát, ezért kinevezték előbb Nagysurány 
(Šurany), majd Érsekújvár (Nové Zámky) végül Fülek (Fil’akovo) vár-
kapitányának. A füleki kinevezése után, Illésházy István (1541-1609) 
nádor a következő levelet küldte: „Generose domine et affinis honorande, 
post salutem et mei commendationem! Az kegyelmed levelit meg attak 
énnekem. Fülekbe mingyárást be menjen kegyelmed, és valóképpen 
végére menjen, mint s hogy esett volt ott az árultatosság. Énnekem nagy 
gondom vagyon reá, miképpen lehessen meg Füleknek hórul hóra való 
fizetések, főképpen az gyalognak. Az törökökkel való frigy végezés is a 
faluk felől, szükség hogy most menjen véghez, és semmi ne maradjon 
hátra benne, kin a törökök ez után patvarkodhatnának. Azért Füleket meg 
látván és jó vigyázásban hagyván kegyelmed, mingyárást is még föl jöjjön 
hozzám. Bátor Horvát Mihályt ki ne hozza most kegyelmed véle, hanem 
minden dolgokra menjen végére kegyelmed, és jöjjön ki is még kegyelmed 
hozzánk, hogy végezhessek Fülek állapatja felől, és ez után megmaradása 
felől. Ehez tartsa azért kegyelmed magát mingyárást menjen be kegyel-
med Fülekbe, ott minden dolgoknak bizomosképpen végére menvén, ki 
jöjjön hozzám kegyelmed, mert ő felsége, gondolom fog kegyelmednek 
adni. Az én ménesemet oda hattam, hogy hajtsák Suránban, azért, mint az 



10 

előtt, viseltesse gondját kegyelmed. Isten tartsa meg kegyelmedet. S. 
Illéshazy.” 

Számtalan elismerése mellett, II. Mátyás királytól elnyerte az arany-
sarkantyús lovag címet, 1609-ben, vitézségét bárói ranggal jutalmazták. I. 
Ferdinánd kinevezte pohárnokának, főceremónia mesterének, valamint 
Bars megye főispánjának. 1605. február 26-án, Füleken megnősült, a 
Heves megyéből származó Kenderessy Máriát (†1624) vette feleségül. 
Házasságukból hét gyermekük született, akik közül hatan élték meg a 
felnőtt kort, két fiú: Tamás és István, négy leány: Zsófia, Judit, Katalin és 
Magdolna. 

Az ifjabb Bosnyák Tamás (1605–1627) szép reményekkel indult, 
Zádory Miklós és Csehy Anna leányát, Zádory Katalint vette feleségül, a 
király személyes szolgálatba állt, 1625. december 8-án részt vett III. 
Ferdinánd soproni koronázásán, amikor szintén elnyerte az aranysar-
kantyús lovag címet. 

A második fiú, Bosnyák István (1607–1644) a papi életpályát válasz-
totta, elsősorban családi kapcsolataik révén Pázmány Péter (1570–1637) 
esztergomi érsek és Telegdy János (1575–1647) későbbi kalocsai érsek – 
akinek a nyitrai püspöki udvarában nevelkedett – hatására. Erről tanús-
kodik Pázmány egyik levele is, amelyet a fiatal grófhoz intézett: „Kö-
szönetem után Isten áldását kívánom kegyelmednek jó fiam. Hogy ennyi 
ideiglen való törődésedet nem szánnám, azt nem mondhatom. Nekem az 
apád régtől fogva sem írt, sem izent, azért neheztel rám, hogy az ke-
gyelmed állapotjáró nyílván izentem ő kegyelmének. De én arról nem 
tehetek, hogy haragszik az jó úr. Mind az által azt ítélem, hogy hasznos 
nem volna, ha én tractálnék véle. Hanem Telegdi urammal szembe leszek 
ez napokban és kérni fogom, hogy ő kegyelme szóljon az atyáddal. Az mi 
én tőlem lehetséges, örömest megcselekszem. Javallanám, ha magad is 
szólanál Colocaj urammal, de az után, hogy én szólok ő kegyelmével. ím 
mingyárt írok ő kegyelmének, hogy holnap ide jöjjön vagy hétfőn reggel. 
Csak legyen kegyelmednek egy bízott embere, megírom, mit végzek. 
Imádkozzál édes fiam és kérjed az istent, hogy igazgasson és oltalmazzon. 
Isten hozzád. Sellyén, 5 Julii, 1631. Kegyelmednek jóakarója Cardinalis 
Pazman m. pr.” Bosnyák Tamás – bármilyen buzgó katolikus volt is – 
nagyon nehéz szívvel vette, amint néhány azt feljegyzései is bizonyítják, 
hogy egyetlen fia, nevének örököse, papi pályára lép. Bosnyák Tamás, aki 
egyébként Esterházy nádor legbensőbb barátai közzé tartozott, Páz-
mánnyal nagyon bizalmas viszonyban nem igen lehetett, de meglehet, 


