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1. A THALY-FÉLE BALASSA-ÉNEKEK.

i.

Boldogtalan vagyok,
Mert kínaim nagyok, 
Béborúlt ifjúságom;
A szokatlan dolgot 
Es a nehéz jármot 
Már megszokni nem tudom; 
Régi idom elmúlt,
Most másképen fordúlt, 
Szomorú az én sorsom,

Őszi harmat után 
Végre mikor aztán 
Fujdogál a hideg szél,
Nem sok idő múlván 
Sárgúl, hulldogálván 
Fáról a gyönge levél;
Zöld erdő harmatját,
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél.

Én szemeim sírván, 
Könnyeim csordúlván, 
Néznek csak keservesen; 
Bús szívem zokogván, 
Csaknem meghasadván, 
Bánkódik nagy erősen;
Ki miatt naponkint 
Látok szomorú kínt, 
Szenvedek én testemben.
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Istenem, mit tegyek? 
Immár hova legyek?
Mire jutok végtére?!
Ha mind búval élek, 
Ezentúl mit érek,
Elek-e még kedvemre? 
Vagy mind holtig árván 
Járok, csak bút látván, 
Megyek keserűségre.

Ennyi gyötrelemmel, 
Vagy ennél is többel 
Ifjúságom mint éljem? 
Jobb lesz a darvakkal 
Vagy más madarakkal 
Ősszel búcsúmat vennem 
S mennem oly országra, 
Hol irígyim soha 
Nem szólhatnak ellenem!

Talám elmentemmel, 
Búcsuvételemmel 
Ha útamat követem: 
Gonosz irígyimnek,
Kik most reám tőrnek, 
Nyelvök elkerülhetem!
Ha nem látnak, talám 
Nem szólhatnak reám, 
így kedvök betőlthetem.

Azért szerelmedre, 
Világod kedvedre 
Éld ezentúl, kívánom;
De én fáradságom, 
Kedves virágszálom, 
Éretted nem sajnálom! 
Légy jó egészségben,



Addig míg az Isten 
Eltet, szívből óhajtom 1

Szívem, Isten hozzád!
Megbocsáss, ha szolgád 
Vétett ő beszédében;
Mert noha nehezen,
De tőled elmegyen,
Ki téged szán szívében.
Lesz-e véled szemben?
Láthadd-e e testben ?
Maga tudja az Isten!

Immár sólymocskádat,
Kedves madárkádat,
Kit karodon hordottál,
Klárisokkal rakott,
Skófiummal varrott 
Lábzsinóron tartottál,
Bocsásd el békével 
Szegényt, hadd menjen el,
Reá ne haragudjál!

2.
Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát,
Hóval lepi be a tél,
Hóval lepi be a tél . . .

Messzire bujdosom,
Hazámat itt hagyom,
Isten vezérli dolgom,
Isten vezérli dolgom.

Jobb hát a darvakkal,
Vagy más madarakkal
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Elbújdosnom messzire, 
Elbújdosnom messzire.

Szerelmes barátim,
Régi jó pajtásim 
Tőlem elpártoltanak,
Tőlem elpártoltanak.

Keserű énnekem 
E világon élnem,
Jól tudod én Istenem,
Jól tudod én Istenem!

Isten! én azt kérem:
Utamban vezérem
Légy s ments meg mindenektől,
Légy s ments meg mindenektől.

Vezérelj messze főidre,
Idegen nemzetre,
Hol lakjam békességben,
Hol lakjam békességben.

Mert itten lakásom 
Nincsen maradásom 
A sok irígyeimtől,
A sok irígyeimtől.

Fejenként mindenek 
Akik esmértenek,
Mostan megbocsássanak, 
Mostan megbocsássanak.

Hosszú bujdosásom 
Lészen távozásom . . .



2. A BORBÉLY-KÓDEX BALASSA-ÉNEKEI.

1.

A d n o t a m :
„ J e l en  v a g y o n  már  az idő. “

Kertemben nyílt piros rózsám, 
Árnyéktartó szép ciprusfám,
Jószagú kisded violám:

Egészséggel, szép Júliám!

N a g y  keserves gyászban éltem,
Amíg tőled távol éltem:
Mindazt, mit én reménylettem, 

Megleltem s víg az én szívem.

Aranyszínű selymes baja,
Tej jel-mézzel folyó szava,
Piroslik mostan orcája,

Kinek bennem gerjed lángja.

Mint basiliscus szemével 
Megöl embert, nézésivei: 
így engemet szerelmével 

Megsebesít tekintetivei.

Frissen járó s cifrán járja,
Dicsőséggel ki nagy-rakva;
Gyönyörű kedves rózsafa :

Hozzád vagyok én kapcsolva!

Sebes tűznek melegétől 
Az viasz olvad, hőségétől: 
így ég szívem szerelmétől

Mind éjjel-nappal, vég nélkül.
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Mint drága gyémánt gyűrűben,
Foglalva vagyon ezüstben:
Szerelmem leszen szívemben,

Neved felmetszem elmémben.

Azért szívem! te eszedben 
Légy állandó szerelmedben,
Vég nélkül való örömedben,

Örülök veled éltemben.

Az idő, ládd, múlton múlik;
Az nap is estve lenyugszik;
Szép rózsa, mely most virágzik,

Ki tudja majd hol tartózik?

Mint mezőben kinyílt virág,
Harmattól kinyúlt cipruság,
Hóval tündöklik mint csillag,

De estvére kelve megagg.

Szintén így az bolygó világ;
Rózsa fénylik, mint szép virág;
De rövid minden vígasság,

Mert nincs benne örök jóság.

Azért míg fennáll világod,
Boldogúl éljed világod.
Neked is majd meg kell halnod, 

Kóróvá kell majdan válnod!

2.
M á s  é n e k .

Az erős mágneshez hasonlatos sólymom! 
Higgyed, megkereslek, lelkem szép asszonyom 
Hosszú útak közt bánat fog,
Kárvallásokkal gyakran foszt 
Nagy sok bújdosásom.



Nyughatatlanságom világban csak kerget;
Keserves szívemnek ad végetlen mérget; 
Vígaságra ritkán ébreszt,
Sőt fejemre gyakran ereszt 
Veszedelmes mérget.

Az erős kősziklák lám megrepedeznek,
És az nagy álló fák tövekből kidőlnek!
Nem szánsz-e meg engem, híved?
Nem esik meg rajtam szíved?
Ne őrülj vesztemnek 1

Neked ajánlottam szegény árva fejem,
Mert, nem tudom melyért, hozzád vonz a szívem 
Nyugosd meg édes kedvedben,
Gyönyörűséges kebledben 
Elbágyadt bús szívem.

Reménytelen éltem, szívem! nálad nélkül,
Mert ugyan fut szívem másnak szerelmétül;
Csak bujdosások közt lengek 
És árva kenyérrel élek 
Világban . . . egyedül!

Édes. mély álmaim elmémben forgatnak;
Képét belém oltják szép ábrázatodnak;
De mihelyt hogy nem láthatlak:
Csak hosszú útat irtanak 
Fohászkodásimnak!

Hamar jőj meg hozzám, életem gyámola!
Mert csak alig várja két szemem világa! 
Jóhírmondó követségül 
lm elődben megyen s repül 
Lelkemnek postája!



3. A VÁSÁRHELYI-KÓDEX BALASSA- 
ÉNEKEI.

1. [X.]

Bágyadt lelkem, mit remélhetsz tovább magad felől, 
Ki kínban égsz belől;
Mert szeretőm ezen ment el, csaknem kapum előtt, 
Hogy be nem tért erről?

Oh mely nehéz, ki kit szeret, annak távozása, 
Egymástól válása;
Csak egy szempillantásig is annak nem látása,
Halál búcsúzása.

Azkit az én szívem szeret, mely nehéz, hogy véle 
Most én nem élhetek;
Mert az Isten csak mutatott véle életemet 
Nem engedte érnem.

Tudod, Isten, ki szerelmes szívekkel bírsz éppen, 
Magam is egészlen
Vagyok azé és nem másé, azkinek kedvében 
Magam köteleztem.

Tudjad bizony, ha halálos seb szívemen lenne,
De mégis elmenne,
Csak láthatná: gyenge tested lenne egészségben,
Élne nagy örömben.

Az én szívemnek orvossá azki lehetne is,
De kegyetlen ő is;
Mert sok sűrű könnyhullásban hogyha szívem, mégis 
Meg nem szán soha is.



Reménséggel utat vöttél, iram t$ elődben,
Noha most kétségben
Forog szívem, hogy nem mehet színed eleiben, 
Hogy győtresz elmémben.

Legyen Isten oltalmazod, kinek neve Kata, 
Szívemnek orvossá;
Ezt neked is azki irta, szeretőd ő maga,
Ha kívánod, mondja.

2. [XIII.]

Oh gyönyörűséges,
Mindeneknél kedvesb,
Hervadhatatlan rózsa;
Kinek árnyékában,
Gyenge hajlékában 
Én fejem nyugszik vala;
De tőlem távozék,
Hirtelen elmúlék 
Életemnek istápja.

Valameddig élek,
Mindaddig óhajtlak,
Én szerelmem, tégedet;
Noha most elhagylak,
De szívemben írtam 
A te ékes nevedet;
Nagy homályban szívem,
Siralomban lelkem,
Míg nem látlak tégedet.

Rám fordult az kocka,
Életem mint hozta 
Szerencsém jobb korában;
Életem reményit,
Két szememnek fényit



Fordította homályban; 
Vígasságom elkölt, 
Szomorúsággal tölt,
Vagyok immár nagy búban,

Verje meg az Isten,
Ki miatt lőtt nekem 
Te tőled elválásom;
Az magas mennyégből,
Soha az Istentől 
Áldás reá ne szálljon ;
De tégedet, szívem,
Hozzám hűségedben 
Sok ideig megtartson.

Hal, vesz, búsul szívem, 
Mikor jut eszemben 
Szívem gyönyörűsége; 
Immár bárcsak egyszer, 
Szívem, jövendőben 
Ülhetnék szép ölödben: 
Bátor az én lelkem,
Mely vagyon testemben, 
Múlnék ki két kezedben.

Örömest szállana,
Azhol engem látna,
De nincsen benne módja: 
Keservesen szemét 
En re ám fordítja,
Fejét csak hajtogatja; 
Felfohászkodással,
Lassú óhajtással 
Szolgálatját ajánlja.

lm mire jutottam,
Hogy éretted szívem
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Óhajt, sír keservesen; 
Gyakorta szemembül 
Éretted könny gördül, 
Szerelmemben könyveim; 
Tudom, hogyha szeretsz,
Te neked is, szívem,
Esik ez keservesen.

Szívemben fészket vert 
Már az te szépséged, 
Előttem forog képed;
Éjjel is álmomban,
Édesem, gyakrabban 
Almadozom te véled;
Nagy homályban szívem, 
Siralomban szemem 
Van, míg nem látlak téged.

Én is azért mostan 
Szép alázatosan 
Tőled búcsúmat veszem; 
Megbocsáss, édesem, 
Hogyha mit vétettem 
Szívem, gyönyörűségem; 
Adja az Űr Isten,
Rövid idő múlva 
Lássalak egészségben.

Vedd jó névén tőlem 
Ez nehány tiz verset, 
Melyet hetvenkettőben 
Irám hűségedről,
Melyet szíved felől 
Jártattál kebeledben.
Kik neked irígyid, 
Megrágalmazóid,
Verje meg az Ur Isten.
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3. [CXVI.]

Egy szép táncot jó kedvemből, szép szerelmem, küldek, 
Kit gyakorta én magamban te nálad éneklek;
Táncolok, véled örülök,
Ugyan tetszik, hogy repülök,
Nagy boldogul élek.

Boldog vagyok, mert hogy szeretsz; de boldogabb lennék, 
Ez újonnan szerzett táncban ha ketten mehetnénk;
Veled együtt ha lehetnék,

Együtt táncba mennék.

Boldog szemek, kik ezt látják, lábak, kik ezt nyomják, 
Fejér színű szép saiukat sarkok kik hordozzák, 
Keskeny derekat kik hordoznak,
Gyenge kart is tapogatnak 
És azmint akarnak.

Mert én szemem szemeiddel szépen üsmerkedik, 
Kezem akkor kezeidnek szépen hízelkedik,
Táncban Iábom kedveskedik,
Ezek mert akkor azt vélik:
Héában nem esik.

Nem csudálom, szép táncodat ezek ha kévánják;
Azt csudálom, éjjel-nappal azok el nem unják,
Mentem őket, mert jól tudják:
Aggok, irigyek igen bánják,
Sok gonosszal szólják.

Az vén ember ifjak táncát házában ha érti:
Feleségét, mint jászolyban kuvasz szénát, őrzi;
Nem teheti szemmel nézni,



Ifjat, mint irigy, elűzi,
De mi hasznát vészi?

Táncban orcád pirulása, mint rózsa nyílása; 
Ajakidnak m osolygása, mint ég villám lása;
Tagaidnak hordozása,
Mint vizeknek szép folyása,
Csendes elmúlása.

Csudálatos szép térdednek ékesen hajlása,
Mint angyalnak még régenten főidre leszállása; 
Kezhez magad szép adása,
Nyárban mint szőlő nyílása,
Nekiújulása.

Sebes sólyom jó kedvében magát mint mutatja: 
Repül vígan, de szárnyait vesztég szépen tartja 
S táncát néki ha ki látja,
Hogy nem mozdul, azt alitja,
Minden úgy csudálja.

Sok szép szemnek mindenfelől te reád nézése,
Mint csiszártól tisztíttatott fényes fegyver fénye;
Szép szavadnak beszélése,
Mint citerának ő pengése,
Nagy szépen zengése.

Az pünköstnek idejében virágszál kertedben,
Úgy virágzik kebeledben, mint rózsa kertemben,
Oly kedvesb vagy mindenekben,
Mint narancs is idejében 
Az te kebeledben.

Még több volna, szép szerelmem, kivel hízelkedném; 
Elég eddig, mert sok lenne, inkább megszeretnél;
Ki miatt engem megvetnél,
Szeretődet nem szeretnél 
És elfelejtenél.



írám ezeket versekben egy nagy palotában, 
Szombat mellől eltávozván, én gondolatimban, 
Szeretőmtől elváltomban 
Gondolván ezt én magamban,
Éneklém útamban.

4. [XVUL]

Madarak közt nincs sebesb sólyomnál, 
Istenasszonyok közt nincs szebb az Vénusnál, 
Kerti virágok közt nincs szebb az rózsánál,
Földi asszonyok közt nincs szebb asszonkámnál.

Az sólyomnak szeme, nézsze, mely fekete,
Az kerti rózsának mely piros ő színe,
Venus szép asszonynak fejér az ő teste,
Kiket feljülhalad asszonkám szépsége.

Oh te, Vénus húga, szememnek világa,
O hegyes pálmafa, szívemnek orvossá,
Mi lehet az oka, hogy adál ily búra,
Tőled elazakasztál, ejtettél rabságra?

Meggyek, hová legyek? mert immár csak tengek, 
Szerelmed tüzében, higgyed, csak epedek,
Mind éjjel és nappal téged emlegetlek,
Mert kegyes voltodért el nem felejthetlek.

O te kegyes nimpha, talám ugyan nem szánsz, 
Hogy ilyen igen most engemet megutálsz?
Vájjon ily hiv társot hozzád mikor találsz?
Eljő még az idő, bizony szíből megszánsz.

Bár elvess, elkergess, szemed elől elrejts,
Az fekete főidben két kezeddel temess:
Ékes személyeddel csak egyszer részeltess,
Hogy az más életben koronát viselhess.
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5. [XXL]

Minap kezemben vom muzsikámot, 
Elpenditém keserves nólámot,
Megújétá az én bánatimot 
És így kezdem el gondolatimot.

Mert szívemet szerelemnek lángja 
Környülfogla, mint egy tüzes fáklya,
Az sok búnak az mérge is rágja,
Azt nem tudom, mikoron elhagyja.

Jaj, hát hová légyen szegény fejem, 
Búbánat ha nem távozik tőlem; 
Szerelmesem, kérlek, ne hagyj engem, 
Akár csak te légy már könnyebbségem.

Tekénts reám kegyes szemeiddel, 
Nyakamot öleld meg kezeiddel;
Enyhits szívem édes beszédiddel,
Hadd élhessek hű szereteteddel.

Ez szót hallván, szeretőm nyakamra, 
Gyenge kezét veté az vállamra 
És szép csókot hinte az orcámra, 
Annakutána igy vígasztala:

„Ne szánkodjál, életem istápja,
Mert szívemnek nálad vagyon vára: 
Szerelmemnek nálad vígassága 
Mindenkor, mikor szíved akarja“ .

Hogy örvendezvén, néki ily szókat, 
Szeretőmtől elvévén sok jókat:
Ismét hátraveszem mindazokat,
Hátra vessünk minden bánatokat!
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Isten legyen hozzád, édes nymphám, 
Én rám kegyesen tekints, Annókám, 
Ne légy feledékeny szép Ilonám,
Élj sokáig, édes szép violám!

6. [XXX.]*

Kertemben nyilt piros rózsám, 
Árnyéktartó szép ciprusfám,
Jószagú kegyes violám,
Egészséggel, édes Annám!

Aranyszínű fényes haja,
Szépen zengedező szava;
Piroslik rózsaorcája,
Nagy szépséggel ki van rakva.

Tündöklik, mint fényes páva,
Nagy szépséggel ki van rakva; 
Hozzád vagyok már kapcsolva, 
Gyönyörűséges rózsafa.

Azért, szívem, té’s ezekben,
Légy állandó szerelemben,
Vég nélkül való őrömben,
Maradj meg holtig hűségben.

Mint basiliscus szemével 
Embert megölt, szerelmével; 
így engem is beszédével 
Megsebhetett, szépségével.

Nagy keserves búban éltem,
Hogy lön távozásod tőlem,

*  V . ö. a Borbély-kódex I. sz. énekével.



De már azmelyet reméltem, 
Megleltem, vigadjon vélem.

Az üdő, lám, múlton múlik,
Az nap is estve elnyugszik,
Szép rózsa, mely most virágzik, 
Ki tudja majd, hol tartozik?

Kertbéli szép piros rózsák,
Es szépen éneklő músák, 
Vigadoznak az szép nymphák, 
Énekelnek szép madárkák.

Én tégedet nem láthatlak,
Csak szívemben óhajtalak, 
Elmémben befoglaltalak,
Már magamhoz kapcsoltalak.

Reméntelen az én fejem,
Ez világban az életem,
Mert csak immár az én fejem 
Éjjel-nappal gondolkodván.

Ékesen szóló madárka,
Élj, vígan élj, kis vadacska;
Te szomorkodó rárócska,
Mért nem szállasz az zöld ágra?

Mint mezőben az szép virág, 
Harmattal nyílt zöld cipruság, 
Jószagu kegyes violám, 
Egésséggel, édes Annám!

Életemnek szép virága,
Mostan fénlik termő ága, 
Idejében kinyílt rózsa, 
Kebelemben jó illatja.



Ritkán szűnik gondolatom,
Mert vagyon nagy búsolásom:
Hogy teutánad kínlódom,
Vagyon nagy szomorúságom.

7. [XXXI.]

Édes Júliám, gyenge violám, arany almácskám, 
Jó illatú és víg kedvű sólyom madárkám, 
Szállj bátran én kezemre,
Hozz őrömet szívemre,
Ne félj semmit, édes solymocskám!

Sugár szárnyaid mely szép ékesek,
Piros ajakid, kire csak égek,
Derekadot befogta veres tollad néked,
Lábaid szép fejérek;
Teéretted halok, veszek,
Éjjel-nappal fövök s epedek.

Vajha kezemre ily madár szállna,
Bátor szárnyával engem sújtolna,
Akkor az én bús szívemre őrömet hozna; 
Szép tollát tapogatnám,
Szép orcáját csókolnám,
Nagy békével elbocsátanám.

Én édes rózsám, szánj meg engemet,
Kérlek, ne kévánd veszedelmemet,
Jövel hozzám, vigasztald meg én bús szívemet; 
Szép szárnyaid alá hajtom,
Egy kevéssé megnyugotom 
Keseredett árva fejemet.

Mennyi csillagok vadnak az égen,
Fűvek, virágok mennyi az földön,



Valamennyi fövény van tengerfenekén,
Annyi jókkal áldjon Isten,
Azmit kévánsz te szivedben,
Hallgasson meg könyörgésedben!

Légy egésségben, szerelmes Annám,
Bizony holtomat érted nem szánnám,
Ha valaha szárnyad alatt én nyugodhatnám!
Élj vígan, édes rózsám,
Légy jó szívvel, kérlek, hozzám,
Ne felejts el, édes Annácskám!

8. [LII.]*

Édes Júliám, gyenge violám,
Piros rózsácskám, majoránnácskám,
Szép termetű és jó kedvű szóló madárkám: 
Szállj bátran én kezemre, hozz örömet szívemre, 
Ne félj semmit, édes Katácskám!

Sugár szárnyaid oly szép fejérek,
Piros ajakid, kiért csak égek,
Derekadat fényes tollad befogta néked,
Lábaid szép fejérek,
Érted én csak halok s veszek,
Éjjel-nappal fogyok s epedek.

Vajha kezemre ily madár szállna,
Bátran szárnyával e n g e m  sújtolna,
Akkor az én bús szívemre örömet hozna.
Szép tollát tapogatnám,
Szép orcáját csókolgatnám,
Nagy békével elbocsátanám.

Szerelmes Annám, szánj meg engemet,
Kérlek, ne kévánd veszedelmemet;

Előbbi ének változata.



Jövel hozzám, vigasztald meg szegény szívemet, 
Szép szárnyad alá hajtván,
Egy kevéssé megnyugotván,
Nyomorodott árva fejemet.

Újulok, mikor csak hallhatlak is,
Ügy tetszik nekem, meg szívemnek is,
Ha nem szólhatsz is, nyelveddel csak mosolygasz 
Te színeddel, ha rám nézsz is;
Olyan nekem, mint lépes méz,
Ha előttem csak elrepülsz is.

Mennyi csillagok vadnak az égen,
Füvek, virágok mennyi az réten,
Apró füveny mennyi vagyon az nagy tengeren, 
Annyi jókkal lásson Isten;
Azmit kévánsz te szívedben,
Hallgasson meg könyörgésedben.

9. [XXXIV.]

Szívemnek panaszkodását,
Majd megmondom nagy siralmát, 
Bűjdosásimnak az okát:
Mért hagyám el szép Júliát?

Üljön csak kevéssé mellém,
Hadd légyen én szívem helyén, 
Beszélhessen nyelve eszén, 
Mondhassa meg, mi van szívén.

Reám mosolygó szép szemed, 
Kiért én most csak epedek, 
Testem szenved nagy gyötrelmet, 
Mert gyújtogatja szerelmed.



Jaj már nekem s jaj mind holtig, 
Mert bizony megholtam félig; 
Nincs biztatóm koporsómig,
Kihez hajtsam fejem holtig.

Ne vond meg tőlem szerelmed, 
Mutasd hozzám régi kedved, 
Legyen elébbi hűséged,
Bús szivemet ne gyötörjed.

Mert mikor véled múlattam,
Sok szép tréfáid hallgattam, 
Sokat akkor gondolkodtam,
De hogy így járjak, nem tudtam.

Nincsen semmi reménségem, 
Hogy véled lehessen éltem,
De kérlek, édes szerelmem, 
Légyen személyed én vélem.

Jutnak eszemben beszédid, 
Kedves szép ölelgetésid,
Kit nem felejtek sokáig, 
Koporsóm bezártáig.

Látom, irigyeknek nyelvek 
Tőlem elidegenitnek,
Kiért száradjon meg testek,
Mint mezőn lekaszált füvek.

Nem tudom, mi lön az oka, 
Hogy vakot vetett az kocka?
Te engemet ily nagy búra 
Juttass, én nem hittem volnál

Talám nincsen igaz hited,
Sem állandó hű szerelmed?



Hogy hozzám nem tart hűséged, 
Változó vagy, új te tőled.

De kérem azon szerelmed,
Hogy szívem szíved enyhítse, 
Bús szívemet ne gyötörje,
Sőt fájdalmát könnyebbítse.

Kit ha élek, megszolgálok,
Míg az életben maradok;
Istentől áldást rád várok, 
Édesem, szíből kívánok.

Ez néhány szót neked küldtem, 
Kegyes választ várok szívem, 
Ihon megyen kis levelem,
Benne rekesztve bús szívem.

Nem jegyzem most fel nevemet, 
Tudom, ismertél engemet, 
Egyetlen egy szeretődet,
Most is annak tarts engemet.

10. [XLII.]

Imhol nyitva én kebelem,
Kiben rakva sebes tüzem;
Jaj, csak halálra készültem 
Érted, oh én árva fejem!

Noha nem szánsz vagy keserülsz, 
Meg sem esel veszélyemen: 
Sebesítetted szívemet,
Árva, búlátott fejemet.
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Oh én szegény árva fejem,
Kiben vessem már reményem ?
Mert elhagyott én kegyesem,
Megutált szerelmetesem.

Nincs ég alatt oly fenevad,
Kire szelidség nem virrad;
Országronto kegyetlen had 
Idővel megszáll s elbágyad.

De te soha nem szeligyülsz,
Sem meg nem szánsz, sem keserülsz; 
Sőt valamely felől kerülsz,
De sok búkat én reám fűzsz.

Meggyőzött engem szerelmed,
Rabjává tött te szépséged;
Ne kötözz meg, kérlek téged,
Szánjon meg te szép szerelmed.

Sokáig élj édes rózsám,
Ne bánkódjál szép asszonkám, 
Elődben ülök Annókám,
Élj sokáig, virágocskám.

Isten hozzád, szép violám, 
Megbocsáss, kérlek, asszonkám;
Ha vétettem, majoránnám,
Bocsásson meg Isten, rózsám.

11. [LX.]

Gonddal teljes üdő,
Siralmas esztendő,
Búmra termett szellő,
Életem kesergő!



Oh miért, Úr Isten, 
Adtál ez világra?
Miért adtad látnom 
Szép nap fényét búmra?

Vigasságom helyett 
Bánatom érkezék;
Mert ellenségimnek 
Örömekre juték.

Boldogtalanb vájjon,
Ki lehet nálamnál, 
Azkinek élete,
Nem egyéb, csak halál?

Már búcsúmat veszem 
Az én édesemtől, 
Megkővetem ötét 
Minden vétségemről.

Siralmas jajszóval 
Kezdem el beszédem: 
Nem lön vigasztalóm 
Elbágyadt fejemnek.

Zokogásim miatt 
Mikor nem szólhatnék, 
Tekénték az főidre, 
Gondolám por lennék.

De miért, Ür Isten, 
Egymás szeretőket 
Keserűségekre 
Elválasztod őket?

Tudám nincs hírekkel 
Ez az poétáknak,



Hogy iszonyú voltát 
Szánnák kénaimnak;

Mert ők szép versekkel 
Megvigasztalnának, 
Keserűségemről 
Örömre hoznának.

Mely áldott ember volt, 
Ki bút nem látott volt, 
Soha életében 
Bánatot nem tud volt!

Ha lehetne, szívem, 
Bizony az szívemet 
Kiontanám érted,
Szép piros véremet.

Vadak ételire 
Adnám az én testem; 
Haláltól nem szánnám 
Az én életemet.

No többet nem szólok, 
Hanem csak hallgatok; 
Keserűségemben 
Mert majdan elfogyok.

Isten legyen hozzád, 
Edesem, megbocsáss: 
Mert, szívem, ellened 
Volt nagy fogyatkozás.

Az görlice madár 
Mikor ő társától 
Hirtelen elválik:
Nem száll az zöld ágra.



Hordozzon az Isten 
Téged szerencsésen;
Es tartson meg, szívem, 
Téged szerelmesen.

Nem hiszem már többé, 
Hogy lássam személyed; 
Vájjon s mikor fogom 
Édesem kezedet?

12. [LXII.]

Nincsen ez világon 
Keserűség nagyobb,
Mint az szomorodott szű, 
Ki szép beszédével 
Jóakarójától
Megfosztatik ok nélkül: 
így engem véletlen 
Ez gonosz szerencse 
Megfoszta szeretőmtől.

Búmra termettéi 
S világra jöttél 
Nékem édes asszonkám, 
Mert az te termeted 
S ékes mosolygásid 
Vadnak szívemben hatván, 
Újítják szerelmemet, 
Bágyasztják víg kedvemet 
Tréfáid, szép asszonkám.

Szerencsés Cupido 
Jobb karján felnevelt 
Fiák és szép kegyesek! 
Apollo kertiből,



Leander házából 
Még valaha kiestek,
Mint én asszonkámtól 
És jóakarómtól,
Tudom, tü is kiestek.

Életet te neked 
És boldog örömet 
Kéván ez kis énekem,
Szívedben foglalván 
Legyek mégis neked,
Azt kévánja ez versem,
Élj, élj, szerelmesem,
Víg kedvedre, szívem,
Élj, élj, édes asszonkáml

És nem szabad nékem 
Immár ahoz mennem,
Kit óhajtott én szívem;
Életem árnyékát,
Lelkem nyugodalmát 
Nem szabad köszöntenem;
Az ő jóvoltáért 
S édes beszédiért 
Nem szabad megölelnem.

Oh nem régen minap,
Vagy mondjam, csak tegnap 
Lépém egy küs kertecskében,
Hogy egy szép rózsaszál 
Vagyon virágjának 
Szintén ő idejében;
Hozzá közelítvén 
És reá tekéntvén.
Mindjárt ejte az tőrben.
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Az én asszonkámhoz 
Meghajtóm fejemet.
Távol hogy közelítek; 
Istenasszony-módra 
Termelt ábrázatja 
Mindjárt szívemben ötlék;
Gyenge szívem hajla,
Szerelmem indula,
Hogy megvigasztaltatnék.

O szép ajakéról
Egy csókot víg kedvemből
Elvők szép asszonkámtól;
Magam penig mindjárt 
Adám víg kedvemnek,
Pirosló szép rózsámnak,
Ezt mondvám; „Élj vígan,
Élj vígan violám!“
Ezt mondám szerelmemnek.

Ez versem ne késsék,
Meg ne gátolódjék,
Hanem mindjárt adassák 
Annak, azki előtt 
Nevem nem titkolám,
De másoktól rejtessék;
Az én édesemnek 
És én asszonkámnak 
Per postám viteltessék.

13. [LXIIL]

Egy szegény rab hallván, hogy az ajtó zörög, 
Igen megíjede szegény s úgy könyörög;
Én peniglen hallván, hogy az sok köles zörög, 
örülék s vígadók, mert szívem nem retteg.



Nem félem bírónak kemény itíletit,
Sem álnok peresnek hamis feleletit,
Sem kegyetlen hóhér éles kardja élit,
Ki elszokta fogyatni szegény rab életit.

Sententia helyett mondat ékes szókot,
Perpatvar helyében ad sok ezer csókot,
Engem tőmlöcében ki tartani szokott,
Már szegény fejemnek szabadságot adott.

Kapcsoljad ki, szívem, kamuka szoknyádat, 
Hadd lássam, édesem, két arany almádat,
Két arany almádnak aranyos bimbóját,
Hadd csókoljam, szívem, piros két szép orcád.

Rút dolog vala hamisság emberben,
Azki meg nem marad az ő beszédében,
Azki meg nem állhat az egy szeretetben,
Ki mindjárt mást vehet szűnek szerelmében.

Rekesztvén hogy valék egy fris palotában,
Jőve titkon hozzám gyenge rokolyában 
Júlia, az lelkem, kiről víg voltomban,
Irám ez verseket ugyanaz órában.

14. [LXIV.J

Keserves panaszim mi haszna, hogy tészem, 
Ha én kénaimban senki nem szán engem?
Mi haszna gyötrődnöm,
Ha soha semmiben kedvét nem lelhetem?

Az oroszlány előtt magam meghajtanám,
Én sziligységemet előtte mutatnám,
Magam megaláznám;
Tudom még attól is meg nem bántattatnám.



Mindenféle vadat ember szelídíthet,
Süvöltő karulyt is karjára süvölthet,
Tigrist megkötözhet,
Még ravasz rókát is hálóban keríthet.

írják, hogy Orpheus ékes lantolással 
Mindenféle vadat szelídített azzal,
Sok ékes szavával;
Még az kősziklák is sirtanak könyhullással.

Merkurius, az nagy Jupiter követe, 
Sípolással Árgust álomra eresztette,
Noha száz volt szeme,
De mégis a sípszó elszenderítette.

De te, fenevadam, ennyi hívásomra, 
Gyakran édesgető versem szavaira 
S könnyhullatásimra,
Csak jó szót sem adál sok óhajtásimra.

Istened vagyon-e? szent nevét féled-e ? 
Engem, szeretődet, megutálhatnál-e?
Sok bánátim után 
Szemed reám sem veted-e?

Isten úgy legyen jó az te hűségednek,
Ne légy ily ok nélkül gyilkosa fejemnek; 
Haragját szivednek
Vedd el s fordits reám fényit szemeidnek.

Elhagyatott noha vagyok mindenektől; 
Fenyegetnek sokan, de várok Istentől;
Feljő még sötétből
Az én csillagom is, kit óhajtok szűből.
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15. [LXV.]

Titkon vadásza 
Minap Diana,
Kis fiának eltévedett útja. 
Vadon erdőt járja,
Siratja;
Igen kiált sírva,
Miként Minerva írja.

Atkozott erdő,
Mérges feredő,
Engem mint vesztél;
Ki elmémnek javát, 
Életem virágát 
Befedéd;
Apolló lantját,
Musák plectrumát 
Megsértéd.

Semmi tagomban 
És csontaimban 
Nincs épség.
Izrael pásztora 
S árváknak tutora 
Élsz-e még?
Vennéd fel bajom,
Lenne siralmom 
Már elég.

Az napnak fényét,
Urnák kegyelmét 
Már többé,
Félek, nem láthatom; 
Talám itt kell járnom 
Örökké.
Ámbátor meghalnék, 
Csakhogy lehetnék 
Musáké.



16. [LXVIII.]

Kedvemet újétó, 
Örömbátoritó 
Musáknak szép asszonya! 
lm elődben megyen, 
Ajándékot viszen 
Vénus szegény szolgája; 
Fogadjad jó kedvvel, 
Szűbeli örömmel;
Szegény szolgád azt várja.

Alázatossággal,
Noha bátorsággal 
Az követséget várja; 
Vénus izenetit,
Ékes, szép beszédit 
lm elődben számlálja; 
Meglássad s meghaggyad 
S magadban megszánjad, 
Jó válasszal bocsássad.

Te szép termetedet 
Gyönyörűségedet 
Mihelyt én megláthatom, 
Az én szerelmemet,
Hozzá hűségemet,
Én ő néki ajánlom;
Már légy egészségben, 
Neved versfejekben 
Rövid szóval fogadjad.

Azkinek nevére 
Gyöngyvirág levélre 
Ez nehány verset írám, 
Régi szerelméért,



Hozzám hűségéért 
O nevére formaiam;
Azki meggondolja,
Nevét feltanálja,
Ki légyen formálója. 

Finis.

17. [LXXVI.]

Háromféle dolog 
Világban tartóztat 
Engem, gyönyörűségem: 
Agyamban szép asszony, 
Feküvén mellette,
Táplál búban örömem; 
De mindezekkel 
Csak egy kegyes éltet 
Szépségével engemet.

Megvallom igazán, 
Szerelmes kegyesem, 
Életem tű tartjátok, 
Vadászván agaram, 
Mezőben jó lovam 
Ugrál, mikor akarom;
De mindezek felett 
Gyönyörüségesbek,
Kik előtt udvart állok.

18. [LXXX.]

Sebes tenger habja 
Júlia haragja,
Kinek vagyok én rabja; 
Szegény lelkem kénja, 
Olthatatlan lángja,



Mint párducnak prédája;
Mert Vénus leánya 
Szívemet — Júlia —
Tűzben égni akarja.

Angyalábrázatban 
Alá- s feljártodban,
Mint sólyom, szabadságban 
Éneklesz magadban;
Nem mint én, bánatban, 
Szívem nagy kínvallásban; 
Gyenge lágy ruhában 
Járj minden órában,
Én viszont járok gyászban.

Repülsz, szabadon jársz,
És semminemű bút 
Én szívem, te nem viselsz;
Új verseket találsz,
Szívemben bút formálsz, 
Keserűséggel ruházsz.
Életem már mind gyász,
Mert ha nem vigasztalsz, 
Kegyetlen, miért nem szánsz?

Az újság vigasztal 
Tégedet tavasszal;
Engem penig megaszal.
Rózsa, liliomszál 
Tégedet orvosol,
Engem penig aggasztal;
Mert engem tavasszal 
Bánattal ruházál,
Végre torben akasztál.

Sietvén rendelem 
Az kilenczvenhétben,



Pünköstnek ünnepében; 
Szomorú időben,
Utra eredésben
Hamar szedem versekben;
Az kinek éneklém,
Zsidóul jelentém 
Nevét versek fejében.

19. [XC]

Térj meg bújdosásidbul 
És egyszer már szabadulj,
Búval emésztődött lelkem! 
Nincsen semmi haszon már, 
Mert szívemben esett kár, 
Megfordulhat még az szél, 
Eltávozik az veszély,
Csak te is élj 
S légy jó egészségben.

Mert az hű szerelem 
Ellene senkinek nincsen,
Csak egyedül az jó reménség: 
így reménlhetsz te is,
Szívem, csak magad is 
Légy jó egészségben.
Használ hát az óhajtás,
Szíbeli kőnyhűllatás 
Az szerelem megnyerésében.

Ha nálad nincs az fogadj Isten, 
Tüled azt kérdem, édesem: 
Kinek adándod testedet?
Tarts elrejtve szívedben, 
Senkinek se jelentsed;



Találsz szállást testednek,
Lelsz helyet árva fejednek, 
Meghal más az irigységben.

Mondják: nehéz az katonakenyér; 
Mert nem tudja, ki veszt, ki nyér, 
Fejét próbára veti;
De nagyobb kén szeretni 
S hogyha el nem nyerheti;
Mert kit Isten azzal megvér,
Eget az tűz, azmint ér,
Bennünk az nemesi vér:
Meg kell szűnek emésztődni.

Boldog az, ki távol jár,
Bú nélkül élni akar,
Maradván szerelem nyerésében ; 
Boldog, ki ezt kőveti!
Katonát Isten szereti,
Gonoszokat megbünteti,
Jókat penig szereti,
Megáldja, vezérli,
Az egekben felviszi.

20. [XCVI.]

Egy filemüle zengéséi, 
Hallám minap éneklését, 
Gyönyörűséges énekét, 
Mondogálja renddel versét.

Kezdék utána ballagni, 
Mesterségesen megfogni; 
Kezde szárnyával repdesni, 
Új énekeket mondani.



„Balgatag, ki utánam jársz,
Nem nyerted, azmit tőlem vársz; 
Mert látom, elvesztemre jársz, 
Kalitkában fogni akarsz.

„Ne kövess ebben ily szokást, 
Sem emberi képmutatást:
Adj ebben nekem jó szokást, 
Szívemnek megbátorítást.“

Felelék ismét: „Hozzám láss,
Én vagyok szeretőd, nem más; 
Neked adott Vénus, Pallas 
Érted életem ily munkás.

Ne fuss el tőlem, kis madár,
Mert nem múlt még el az jó nyár 
Ne gyötörd szívem, mint egy ár, 
Mert teéd vagyok, szívem, már.“

Ez szót hallá, tőlem válék, 
Szerelmem tőle elválék, 
Filemülémtől búcsuzék,
Kinek szaván így riadók,

E szót hallá, tőlem vála,
Kemény szívem meglágyula,
Víg szerelmem megindula,
Óhajtó nyelvvel így szóla.

21. [XCIX.]

Régi tüzem alatt szíve 
Kis szikrátul felgerjede, 
Sebességgel zúg n a g y  égve,
Ki bús szivem kénszerítte.



Olthatatlan nagy füzemnek 
Orvosságot nem lelhetek,
Ki miatt már életemnek 
Vége lészen, halálomnak!

Sok földeket orvosságért 
En bejártam, sok helyeket, 
Várasokat, szép várakot;
De nem leltem orvosságot.

Hegyen, erdőn bújdostomban 
Juték egy sötét berekben; 
Leülék fáradtságomban,
Nézék széjjel gondolkodván.

Csak nem messze az bokortól 
Egy kicsiny vad elrejtezék,
Az Vénustól megláttaték, 
Mérges nyila rálöveték.

Gyötrődik szegény vadacska, 
Kénlódik nagy sok kénjában; 
De az Vénus gyorsasággal, 
Tünék onnat sietséggel.

De én ime az szép vadon 
Keserüle búsult lelkem:
Ü sebeit tiszta vizzel 
Mosogattam szeretettel.

Az kis vadnak mérges sebe 
Nemsokára meggyógyula;
Vele való jótétemért 
Vígasztala bánatomban.

Ezerötszázkilencvenben 
Erdőn-mezőn bújdostomban, 
Szeretőmért fáradozván,
En szivemben gondolkodván.
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22. [CI1IJ

Jó illat mezőkben, 
Tavasszal kertekben 
Mindenfelé érkezik;
Csak az én szívemben, 
Szomorú testemben 
Szerelem benférkezik,
Az én Júliámnak,
Kedves virágomnak, 
Haragja elérkezik.

Virágos szép kertek, 
Kedves folyó vizek 
Elesztnek bús sziveket; 
Gyönyörű madárszó, 
Mint angyali szép szó, 
Vigasztal szép szüzeket; 
Mindenféle állat 
Vigasságot állat, 
Megvidít szeretőket.

Drága szép beszéddel, 
Kedves szép énekkel 
Az erdő zengedezik; 
Kertbéli szép rózsák, 
Virágos ciprusfák 
Te személyedet nézik; 
Utcákon járásid 
Gyenge mosolygásid 
Szívemet megemésztik.

Jaj, ne kénozz immár, 
Miként az hegyes ár 
Ember szívét megjárja ; 
Te ékes beszédid, 
Győnyörűségid,



Szívemet ne kénozza, 
Mint Sisiphust kénra, 
Olyan nyavalyára 
Szívem ne hajtogassa.

Teljes siralommal, 
Keserves jajszóval,
Látom, ez az esztendő; 
Noha örvendetes 
Es gyönyörűséges,
Nála vígasságtevő;
De mindazonáltal 
Ifjakat aggaszlal 
Szívemben csak búszerző.

Nám Cupido fia,
Vénus unokája,
Ki éltemet kénozza, 
Viteték hernyónak,
Nem az szép Klárisnak, 
Vagy vadászó leánya,

Venus unokája 
Életem kénozza.

Arionnak lantja,
Gyönyörű nótája 
Nem hozhat már örömre; 
Sem az szép Músáknak 
Es az Sibilláknak 
Gyönyörű szép éneke. 
Nem vigasztal engem,
Sőt kénozza fejem 
Minerva szép beszéde.

Keserűségemre,
Jaj, nem életemre



Termett ez az rózsaszál; 
Mert mind belől, kivűl 
Csak ájulton ájul, 
Szívemben csak aggasztal; 
Immár rabja vagyok,
Ő tőle hallgatok, 
Megrakott szörnyű kánnal.

Ixion kerekén 
S Karibdis örvényén 
Hordozod életemet;
Mintha azzal, szívem,
En édes szerelmem,
Hoznál nékem örömet; 
Maga ha tekéntem, 
Szemeim felvetem,
Hozol szívemnek mérgei.

Régtől fogva immár 
Szivemben kénlódom,
En édes virágszálam;
Te utánad járok,
Sírok és nyomorgok, 
Kedves szép rózsaszálam; 
Könyörülj már rajtam, 
Hogy ne kénoztassam,
En édes szép violám!

Talám az Diannát,
Acteon példáját 
Akartad most követni; 
Azért nagy kénokkal, 
Végellen lángokkal 
Szívemet sájtogatni,
Én szegény fejemet, 
Szomorú szívemet 
így fogod-e kénzani?



Az én életemet,
Cselekedetemet,
Csak az Istenre bíztam;
De kérlek, édesem 
És gyönyörűségem,
Tűled ne kénoztassam;
Végy be szerelmedben,
Vígy fel kebeledben,
Én édes kis Júliám 1

Mikor ezt bújában,
Egy ifj u síriában 
Szedegette versekben:
Akkor szerelmétől,
Gyönyörűségétől 
Eltávozott éltében,
Nevét nem titkolja,
Sőt ugyan megvallja 
A verseknek fejében.

23. [CX.]

Átkozott szerencse, ki nékem szolgáltál, 
Elkezdett dolgomban ellene ki álltái,
Víg őrömet nékem soha bár ne Koznál, 
Csakhogy bánátimra új tűzet ne raknál.

Nem hiszem, hogy dolgom különben lehessen, 
Gisquardus is mint járt, példa csak az leszen; 
Gismonda hogy megholt, oka mi lehessen? 
Bizony az szerelem vitte ez mind végben.

Nem tudom, panaszul ellene mit vessek, 
Nyilával ha meglő, földön hogy elvesszek; 
Mert látod, világban mostan is mint élek, 
Szép személyed nélkül bizony csak fetrengek.
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Háttá volna Isten te szép személyedet,
Bár ott háttá volna te gyenge testedet,
Azhol születtettél; te lakófóldedet 
Zsirosíttoltad volna kicsiny erkölcsödet.

Megérted az okát, miért azt kévánom?
Föld zsirosítását véled hogy javallom?
Mert szép személyedtől hogy el kellett válnom,
Az gonosz szerencse hagyott így kénlódnom.

Ez néhány keserves verseket hogy irám,
Bánat miatt ottan én úgy elnyomatám,
Hogy kis keszkenyőm is könyvemmel áztatám,
Isten adjon sok jót, néked azt kévánáml

24. [CXIV.]

Ez volt-e, szerelmes szívem, te kévánságod,
Hogy ily hamar szegény fejem gyászban borítod, 
Véletlenül szegény árvát hogy igy kénozod?

Mondd meg nékem, piros Annók, azmit vétettem,
Ha valaha te náladnál többet szerettem?
Mert nem kellett, tudod szívem, senki énnekem.

Hajolj meg már, szép violám, ily kérésemre,
Ne keményitsd te szívedet, térj kegyelemre,
Kérlek, szívem, tekints ilyen keseredettre.

Ne égess már szavaddal, mert lángban vagyok ; 
Megkötözhetsz, én édesem, te szajkód vagyok; 
Szerelmeddel megláncoltál, te rabod vagyok.

Szíből akarom, édesem, mert csak ez kellett,
Kit én szívem szerelmedtől régen keresett,
Már meglelte, azki néki leginkább tetszett.

B alassa  Bálint összes munkái 17



Itt hadiak már, ékes rózsám, gyenge virágom, 
Élj sokáig, én édesem, szíből kévánom, 
Irigyektől itt nem lehet az én lakásom.

Inkább elhidd, hogy meghalok éretted, lelkem, 
Hogysem ezután sok búval, bánattal, szívem, 
Éjjel-nappal nem nyughatom, érted, édesem.

Adja Isten, szép kis Annám, hogy láthassalak, 
Kévánságos egészségben találhassalak,
Az Istentől nagy sok jókkal megáldhassalak.

25. [CXV.]

Egy violát nevelt Vénus szerelemre,
Az kinek szépsége vagyon gyötrelemre, 
Ékes tekintete indit szerelemre 
S angyali termete szolgál elvesztemre.

Régen dicsekedett Delus szigetével,
Ifjakat meggyőzött Piramus testével;
Én is dicsekedném ennek termetével, 
Hogyha engedne most titkos szerelmével.

Soha nem kévánnám azoknak szépségét, 
Meg sem említeném Dianna termetét,
Nem is óhajtanám Elisa szerelmét,
Csak ennek hajthatnám szívemhez ő szívét.

Orcáját tartanám szemem tükörének, 
Csillagzó két szemét búm előzésinek, 
Mosolygó ajakát fülemilécskémnek, 
Végezetre magát szívem szerelmének.

Kláris alá termett fejér nyakacskáját 
Karjaim tartanák bátran; ő bánatját



Nem kévánnám látni, szive hervadását; 
Megbecsülném ebben Vénus ajándékát.

Állhatatlan szívet hozzá nem viselnék, 
Akaratja szerént dolgaiban járnék,
Senki szerelméért tűle el nem futnék,
Egy szívet ő véle holtiglan viselnék.

Szívemtől szakasztám, szívedhez foglalám, 
Szíved ajánlásit szívemnek mutatám,
Ez nehány verseket szívedről formálám, 
Vedd jó névén azért, szerelmes Annókám.

Ez versek szívednek tájára céloznak, 
Bocsánatot s választ csak te tőled várnak; 
Ne lődőzzed szívét érte hű szolgádnak, 
Mert nyilaid mérge hamar halált hoznak.

26. [CXVIII.]

Istenem sok jókkal,
Mint mezőt virággal,
Édes lelkem, áldjon meg; 
Jó egészségedben 
És jó szerencsédben 
Sokáijglan tartson meg; 
Mit Istentől kévánsz 
És csak alig* is vársz,
Az ur Isten adja meg.

Lelkem, édes szívem, 
Soha feledékeny 
Én te rólad nem lészek; 
És te beszédidről,



Csendes tréfáidról 
Én minden jót reménlek; 
Kit engedjen Isten 
Hamar időn érnem:
Én csak azon könyőrgök.

De lám, édes szívem,
Az én Istenemnek 
Csak ez volt akaratja, 
Hogy szegény fejemet; 
Szomorú szívemet,
U, csak ő elkénozta;
De hiszem, megszánja, 
Csakhogy sanyargatja, 
Míg akaratja tartja.

Az én Istenemnek 
Alázatos szívvel 
Csak azon kőnyórgők: 
Szívem az szíveddel 
Lelkem az lelkeddel 
Hogyha együtt lehetne, 
Bátor ez világban 
Keserves életem 
Kimúlásra elmenne.

Az én könyörgésem, 
Bizonnyal elhiszem. 
Istenem meghallgatja; 
Meg is adja nekem, 
Azmit kíván szívem,
Ha kedves akaratja; 
Csakhogy igaz hitből, 
Lelki szeretetből 
Könyörgésemet várja.



27. [CXIX.]

Édes szerelmem, 
Kedves örömem,
Mit szomorkodol? 
Fejed lehajtván, 
Színed hervadván, 
Mit gondolkodói? 
Avagy talán 
Nagy szerelmemen 
Te csodálkozol?

Nem csuda, higgyed, 
Ha megtekénted 
Ennek az okát;
Mert szép Vénus is, 
Juno, Pallas is 
Szégyenli magát, 
Mikor látja 
Szerelmemnek 
Ilyen nagy voltát.

Görögországban 
És szép Spártában 
Helena ládd az, 
Kinek már mása 
Mind ez világon, 
Mondják, nem volna, 
De most benned 
Szépségének 
Mását találta.

Páris Vénusnak 
És én Cupidónak 
Sokkal tartozunk; 
Mert azki legszebb, 
Gyönyörüségesb,



Azzal mi élünk;
Ez világon
Senki abban
Nem volt mi társunk.

örülj azért,
Mert kedvedért 
Vígan táncolok;
Sok szép szókat 
Ékes verset 
Kit rólad írok,
El nem fogyok,
Mert én tőled 
Ugyan újulok.

Ezer csókkal,
Sok szép szókkal 
Szerelmesemtől 
Hogy megválóm 
S elbucsúzám,
Mint életemtől: 
Gondolkodván 
lm most írám 
Nagy szerelmedről.

28. [CXXII.]

Mint párduc prédára, 
Kegyesem ily búmra 
Szüntelen igyekezik; 
Kínom hogy láthassa, 
örülhessen rajta,
Csak azon gondolkodik; 
Nem gondol fejemre, 
Készül gyötrelmemre, 
Kénommal ugyan hízik.
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Az fenevadaknál,
Tigris-, oroszlánnál 
Kegyetlenb természeti;
Mert még az is szánja 
Fiát, mikor látja 
Veszedelemben lenni;
De szerelmem nékem 
Az én sok gyötrelmem, 
Vidám orcával nézi.

Reméntélen sorsom 
Reám hogy bút forrjon, 
Reménleni sem tudtam;
Hogy attól véletlen,
Ugyan történetien 
Kelletik eltávoznom,
Ki volt személyével 
Friss tekéntetivel 
Szabadságomtól fosztom.

Gyönyörű nyelvednek 
Kedves szép zengési 
Mikor gyönyörködtetnek; 
Akkor én szívem is 
Bútól vetkezik le 
És őrömre indul fel;
Talám mindörökké 
Tündökölő napom 
Érted homályban jö fel.

Igyefogyott fejem,
Gyászviselő lelkem,
Hát mint reménlhetsz immár? 
Ha nem szánja kénom 
Kegyetlen asszonyom, 
Hálójával készen vár;
Teljék kedve benne,



Hogy éltem üldözze;
Felőlem eltér immár!

Talám még, tudom, él 
S könyvben fordult szemmel 
Keserves verseimet 
Kezdi tekénteni,
Magában így szólni:
„Oh úr Isten, hogy szegént 
Meg nem szántam akkor, 
Mikor láttam sokszor 
Értem szenvedni sok ként!“

Oh szerencsétlen nap,
Mely már tőled elkap:
Miért akkor homályban 
Hogy nem borultál volt? 
Látnom mért hattál volt 
Elsőbben őt bulcsuban?
Oh mely keserves kár,
Hogy tőlem távol jár! 
Szívem érted már gyászban. 
Menny, főid, tenger múlik, 
Kősziklák is romlók 
Hosszú üdő jártára;
Tudom, ily sok búmnak,
Kik érted hervasztnak,
Vége lészen valaha:
Semmi nincs világon,
Ki őrökké tartson 
S el nem múlnék sokára.

Ezeket sietve 
Gyűlés után versben 
Egy ifjú ű szálásán 
Szerzé szerelmének.
Mikoron bánkódnék



Tőle eltávozásán:
Sír, kesereg érte,
Szűből fohászkodván,
Most útjára indulván.

29. [CXXIII.]

Piros rózsaszínű,
Sok vígasságszerző 
Kegyes Istenasszonyok! 
Búmat, bánátimat 
Sok óhajtásimat 
Sirassátok mindnyájan;
Mert azkit szerettem 
Feljebb, hogysemmint mást, 
Elhagyott, jól látjátok.

Olyan vagyok immár,
Mint szintén az madár, 
Kinek szárnya megszegett; 
Avagy az pusztában,
Idegen országban
Mint egy számkivettetett.
Sír és csak bánkódik, 
Szívem így kénlódik:
Nem tanál segítséget.

Gonosz szerencsének 
Vélik azt mindenek,
Mikor ember megbotlik; 
Hasonlatosképpen 
Az ki hűségiben 
Mástól megcsalatkozik. 
Avagy barátjától,
Szép szeretőjétől 
Azki messze távozik.



Reám is hasonló 
És csak lelkem kénzó 
Szerencse találkozik;
Mindennek láttára 
Idegen országra 
Szerelmétől búcsúzik, 
lm majdan elmegyek;
De keserűségben 
Nem mindörökké leszek.

Ám bátor elmenjen,
Nem bánom, csak legyen 
Mindenkor egészségben;
Isten megőrizzen,
Szerencséssé tegyen 
Téged minden helyekben;
Csak el ne felejtsen,
Sőt inkább szeressen 
És viseljen szivében.

Nem lesz víg örömem 
Mindaddig is nékem,
Valamig vissza nem tér;
Mert elhervadt szívem 
És elbágyadt lelkem 
Csak mosolygani sem mér; 
Semmi mulatságom,
Nem lesz vígasságom,
Ügy tetszik, hogy meg sem tér!

Igen szomorú volt,
Végre meg is holt volt 
Lucretia búvában,
Hogy szeretőjétől,
Szép Eurialustól 
Elhagyaték útában;



Megátkozá magát,
Megállá bosszúját,
Meghala bánatjában.

Orpheus halálát, 
Rettenetes kánját 
Siratják még az fák is; 
Szüzek, szép virágok, 
Valakik hol vagytok, 
Sirassatok engem is;
Sőt édes szerelmem,
Ki ma elhagysz engem. 
Bánkódjál te magad is.

Noha immár elmégy,
Csak kegyetlen ne légy, 
Vidd el immár kedvemet, 
Hogy senki ne lássa 
Es hírét se hallja 
Senki csak nevemnek is; 
De te valamikor,
Ha szintén táncolsz is, 
Megemlegess engemet.

Immár én tégedet 
Tovább nem búsítlak.
Oh én édes szerelmem! 
Sokat gondolkodik.
El nem feledkezik 
Te rólad az én szivem. 
Már Isten megáldjon,
Jó úton hordozzon, 
Megbocsáss azért nekem.

Adja az ur Isten,
Lássam egészségben 
Hazajöveteledet!



De jaj, félek rajta, 
Addig megfordítja 
Nékem is szerencsémet! 
Én azért mind holtig, 
Kedvedért mind főttig 
Éneklem ez éneket.

30. [CXXIVJ

Áldott pünkóstnek feltűzett újsága,
Szép rózsákkal ékes az erdőnek tája,
Az szép madárszókkal ékes az erdőnek ága.

Hallod az fecskéket az ő szólásokban?
Vígasságot mutat minden nap magában,
Bús szíveket megvigasztal minden nap magában.

Kinek kell bánkódni, ha az szép violák, 
Mindenféle rózsák magát látni hagyják?
Gyengén ő meghajtja, színét is meghagyja,
Egyik kegyes leszakasztja, az másiknak adja.

Az üdő tavaszra, rózsa megnyílásra,
Fa megvirágzásra, erdő zöldelésre,
Az jó katona legény kész menni csatára, 
Bátorsággal megyen lován kopjarontásra.

Mi oka, édesem, hogy így küldessz engem? 
Teljességgel, látod, rakva az én szívem,
Néked adom jegygyűrűmet: vedd jó névén tőlem.

Vedd jó névén tőlem és ne légy szomorú,
Ha személyem tetszik és ne légy háború;
Mert megemészte miattad immáron az bosszú. 
Félő, nékem az szép rózsa nem lész jó szagú!

Csorgó szép források már mindenütt folynak, 
Folyóvizén járó hajók is indulnak;
Fekvés után az vadak is szépen játszadoznak, 
Zöld kertekben szépen repdesnek az madarak.



4. A HÉT BŰNBÁNÓ ZSOLTÁR.

l.

VI.  z s o l t á r .

Meg ne fedj engemet,
Uram, felgerjedett 
Haragodnak tüzében,
És meg ne ostorozz 
Bűneimnek gonosz 
Érdemiért mérgedben;
De kőnyörűly rajtam,
Mert megnyomorodtam. 
Megbűzhödt sebeimben.

Megrekedett folyta, 
Feldagadott habja 
Lelkem csendes vizének! 
Meddig hallgatsz, Uram 
S nem könyörülsz rajtam, 
Helyt nem adsz kérésemnek? 
Fordulj hozzám immár,
Mert lelkem téged vár:
Adj erőt betegednek.

Mert a föld gyomrában, 
Pokolnak torkában 
Nem említnek tégedet;
Nincs ott aki vallja,
Nincs ki magasztalja, 
Dicsírvén szent nevedet,
Mert voltak s megholtak, 
Világból kimúltak:
Érzik ihletedet.



Megszáradott bennem 
Ohajtástúl szívem, 
Szemem kőnyhüllatástúl, 
Mert éjenként ágyam, 
Nyugodalmas házam,
Azik sok siralmimtúl. 
Tőled elveltettem 
S csak bé nem nyelettem 
Ellenségim torkátul.

De már gonosztévők, 
Ártatlan vér szopok, 
Fussatok távul tőllem! 
Mert a magas mennybe, 
Isten eleibe
Hatott siralmas versem: 
Meghalgatott engem: 
Pirulj ellenségem 
És távozzál el tőlem.

Dücsősség atyának 
S az ő szent fiának, 
Dücsősség Szentléleknek; 
A három személyben 
És egy természetben 
Egy igaz Istenségnek, 
Miképpen kezdetben.
Most és jövendőben, 
Dücsősség az Istennek 1

2.

XXXI. zsoltár.
Boldogok, akiknek 
Undok vétkeinek 
Sebét az Ur béfedie;
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Mint idegen bűnnek,
Tulajdon vétkének,
Büntetését nem vette,
De sőt jóvoltából,
Bűneit leikéből 
Az Isten letörlötte.

En pedig vétkemet,
Fódőzvén sebemet,
Bánatban elszáradtam;
Mert, éjjel és nappal 
Szent kezed ostorral,
Súlyos terhet hágy rajtam:
Azért sok kínomban,
Tövis közt ültömben,
Már csak meg nem fonnyadtam.

De tehozzád térek,
Bocsánatot kérek,
Előtted vallást tészek:
Sebeim rútsága,
Bűnöm undoksága,
Vádlója magam lészek;
A te jóvóltodból,
Tudom, szerelmedből,
Bocsánalot hogy vészek.

Valaki tehozzád,
Bűnből hogy kihozád,
Sírván imádkozhatik:
Még a vízözőnnek,
Felindult tengernek,
Habja közt is bízhatik:
Látván, sok Ínségből,
Ellenség kezéből,
Dávid hogy kihozatik.
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Azért, öszvérekhez, 
Bűnösök- s lovakhoz 
Hasonlók ne légyetek; 
Mert ha szép intésnek. 
Isten kérésének,
Nem enged keménységfcek: 
Hám, fék, zabla s ostor. 
Délceg lovat megtör; 
Bűnötökben elvesztek.

Ostori azoknak 
Soha el nem fogynak,
Kik hevernek a bűnben; 
Kik pedig az Urban 
Bíznak, bátorságban 
Lésznek teljes éltekben: 
Azért örüljetek,
És dicsekedjetek,
Igazak az Istenben!

3.

XXXVII. [XXXVIII] zsoltár.

Meg ne fedj engemet,
Uram, felgerjedett 
Haragodnak tűzében!
És meg ne verj engem,
Kér nyomorult igyem, 
Boszúságüzésedben,
Mert megsebesítnek 
Nyilai mérgednek 
Szomorodott szívemben.

Nincs épség testemben,
Oly nagy rettegésben
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Haragod miatt estem: 
Csontjaim velejét.
Kivonták erejét 
Bűneim, jól érzettem,
Mert fejemen felyűl 
Hatott, sok vétkektől 
Tisztán megterheltetlem.

Megnyilatkoztattak,
Ismét megújultak,
Béforradott sebeim,
Ugyan kirothadtak 
És kifakadoztak 
Ész nélkül nyert fekélyim; 
Fejemet lesütvén,
Kiért gyászban ülvén,
Kőnyben úsznak szemeim.

Ágyékom genyedtség 
Testem sok betegség 
Kínjaival úgy megtölt,
Hogy vad oroszlányként 
Ordít és a nagy kínt 
Viselvén, csak meg nem hóit; 
Szemeid jól látják,
Szívemet mint rágják:
Nincs testemben egy ép folt.

Meghervadt bús szívem, 
Megváltozott színem,
Homály fogta szememet,
Mert mind ellenségim,
Mind régi barátim,
Szidnak, pőknek engemet; 
Szemben szépen szólnak, 
Hátam megett rágnak:
Tőrbe csalják fejemet.

H '
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De én néma voltam» 
Fülemet bédugtam, 
Békeséggel szenvedtem.
Csak tetőled vártam,
Uram, benned bíztam,
Érted mindent felvettem.
Ne szenvedd, hogy lássák, 
Örömmel kivárják 
Vesztemet, mert elestem.

Ostort, pálcát méltán 
Szenved bűnös hátán 
Gonosz szolgád, megvallom; 
Jótétért haragját,
Rágalmazó szavát 
Ellenségimnek hallom.
De te jóvoltodból 
Lelkemet sok kínból 
Vidd ki, bűnben ne haljon.

4.

LI. z s o l t á r .
Végtelen irgalmű,

[Lásd az I. részben.]

5.

Cl. zsoltár.
Uram, halld meg szómat, 
Nézd nagy siralmimat:
Adj helyt imádságimnak ! 
Orcád el ne fordítsd, 
Haragodat enyhítsd,



Halld meg szavát szolgádnak ! 
Éltem, mint füst, elmúlt: 
Serpenyőben megsült 
Csontim elszáradtának.

Mint lekaszált zöld fű,
A megepedt bús szű, 
Elhervadt bánatjában ;
Ereje testemnek,
Veleje csontomnak,
Elszáradt kiáltásban.
Mint pellikán madár,
Mely csak vad helyen jár, 
Bújdosom a pusztában.

Mint éjeli varjú,
Farkasok közt a juh,
Napfényt bátran nem látom, 
Mert sokan kergetnek,
Fejemre esküsznek,
Kiért kedvetlen voltam.
Izit kenyeremnek 
Érzi, mint hamunak,
Könnyel elegy italom.

De méltán ostorozsz 
Haragodban, mert rósz 
Éltemmel érdemlettem ;
Engem felemelél,
Viszontag levetél,
Mert ellened vétkeztem;
Kiért éltem elmúlt,
Mint árnyék és megfúlt,
Mint kaszált fű, bús testem.

Te, ki őrökké élsz,
Es senkitül nem félsz,



Nézz kegyesen Sionra! 
Elromlott kőfalát,
Rakd meg szép bástyáját, 
Térítsd ismég útadra 1 
Mert most pusztasága,
Indítja rútsága 
Szolgáidat sírásra.

Akkor megrémülnek,
Tőled félni kezdnek,
Uram, minden nemzetek. 
Pogányok áldoznak, 
Tisztességet adnak,
Sionban felségednek:
Látván könyörgését,
Megalázott szívét
Hogy kedvelted népednek.

Ezek megíratnak,
Kiért jóvóltodnak 
Híveid hálát adnak:
Mert meg nem utáltad,
De égből megláttad,
Siralmit foglyaidnak,
Kik megszabadulván,
Szent nevedet áldván,
Sok népet hozzád vonsznak.

Nagyirgalmú Isten,
Kinek vége nincsen,
Kitűi most büntettetem 1 
Erőm jobb korában 
Van fogyatkozásban, 
Megrövidült életem ;
Ha viszszaszóllítasz 
Engem, ki most tartasz, 
Félbeszakad élelem.



A földet kezdetben 
Te teremted s mennyben 
Csillagidat fondálád ;
Ezek mind elkopnak,
Az üdők nem ártnak 
Neked, mert nagy hatalmad. 
A te szolgáidnak 
Fiai maradnak 
Bátorságban alattad.

6.

CXXX. zsoltár.

Sok háborúságban 
Szívem nagy bánatban 
Elmerült siralmában ;
Kiált szent nevedhez,
Kér, ereszd füledhez 
Könyörgését búában. 
Hallgass kérésemre,
Ne nézz bűneimre,
Uram, fogadj kedvedben !

Ha gonoszságinkat,
Sok álnakságinkat,
Érdem szerént bünteted: 
Nincs oly, ki eltűrje 
Haragodat s nyerje 
Üdvösségét előtted.
De a bűnöst hozzád 
Hogy könnyebben vonnád, 
Biztatja igíreted.

Azért benned bízom,
Mert te vagy óltalmom,



Uram, nagy jóvoltodból. 
Én szabadulásom, 
Bövséges váltságom,
Te vagy ördög torkából. 
Izraelt vétkéből,
Undok álnakságból,
Te mentéd ki fogságból.

7.

CXLII. [CXLIII.] zsol tá

Hajtsd meg füleidet,
Kérem felségedet,
Halld meg könyörgésemet! 
Kemény Ítéletre,
Ne vidd nagy veszélyre 
Szegény bűnös fejemet.
Mert nincs senki oly szent, 
Kit bűnnel bé nem kent 
Gyarlóság s meg nem ejtett.

Látod, ellenségem 
Földre nyomott engem, 
Szomjuhozza véremet.
Setét barlangokban,
Mint elevent sírban, 
Szorítottak engemet.
Csak régi jóvóltod, 
Atyánkhoz irgalmod,
Bátorítja szívemet.

Kiterjesztett kezem, 
Elszáradott szívem,
Mennyei harmatot kér ;
Halld meg kiáltását,



Oltsd meg szomjúságát,
Mert nrtics már testemben vér.
Mint egy száraz kútban,
Kietlen barlangban,
Irgalmat csak tőled kér.

Uram, irgalmadat,
Mutasd jóvoltodat 
Benned bízó szolgádhoz,
Igazgasd utamat,
Minden szándékimat,
Térítsd akaratodhoz.
Biztasd Szentlelkeddel,
És vidd hatalmaddal 
Lelkemet felségedhez.

Bízom jóvoltodhoz,
Nyavalyámból kihozsz,
Bűnömből kitisztulok.
Verd meg kemény szívét,
Ellenségim vétkét,
Kik miatt én bút vallók.
Noha bűnös vagyok,
Ugyan tiéd vagyok,
Uram s néked szolgálok.
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B ű n b o c s á n a t é r t  e s e d e z i k .

Oh szép drága zálag,
Igaz fényes csillag,
Krisztus, idvesség feje!
Dicsőült sok jóknak,
Mennyei karoknak,
Tiszta színű tüköré;
Minden bűnösöknek,
Fedezett szíveknek.
Egyedül vagy reménye;
Te elődbe borúi,
Mert vétkezett rűtűl 
Ifjúságom ideje.

Én még akkor veszék,
Adám hogy elesék,
Az aranyos időben;
Anyám is sérelmét,
Sűrű büdös szennyét,
Borítá rám méhében:
E világra hoza,
Itt is mocsok rútja,
Kerekedék szivemben,
Már csak óhajtozom,
Napom fényét várom,
Mint rab setét tömlöcben.

Tudom kegyes voltod,
Haragod mególtod,

1.



Bűnösök siralmira;
Szemeid az égből,
Szánakozás nélkül 
Nem nézhetnek a kínra,
Ha ki oly erőtlen,
Hogy áll csak helyében, 
Felvészed vállaidra;
Magad újjaiddal,
Bölcs oktatásoddal 
Vezérled útaidra.

Vétkeztem ellened,
Azért csak tenéked 
Tartozom megvallani;
Tudom, minden vétkem 
Rút illatú szennyem 
Felséged eltöröli;
Szomorú szívemet,
Ki gyötri lelkemet,
Örömmel felővedzi.
Oh mely igen hasznos,
Aki fut az Úrhoz 
S bűneit el nem fedi.

Ifjúságom vére,
Gonoszságom teje,
Én bennem sok bűnt nemzett 
Felfuvalkodással,
Irigység s haraggal 
Veszettül kevélykedtet; 
Gonosz bosszúállást,
Sem kevés kárvallást 
Én elmém ki nem vethet; 
Jóra való restség 
S szomorú fösvénység, 
Nehezíti kedvemet.



Ezek mély örvényből,
Mint vizek tengerből, 
Aradnak ki mindenre;
Friss étel és ital,
Kiért ember kárt vall,
Izgat éktelenségre;
A bűnnek szarvai,
Mint fának ágai,
lm mint csüggnek lelkemre,
Könnyebbítsd, Krisztusom,
S támaszd gyarlóságom, 
Hogy ne jussak veszélyre !

Vajha az elveszett
Drága öltözetet
Még egyszer felvehetném!
Az én Istenemet,
Ki leikével éltet,
Vétek nélkül tisztelném,
Nem esném ennyiszer, 
Volnék igaz ember,
Mint angyal tündökleném;
De jaj miként veszék,
Hogy almában evék 
Éva legelső szülém.

Nincs már egyéb ruha,
Csak ártatlansága 
A Krisztusnak én rajtam;
Azt is sok vétkekkel,
Mint szép bársonyt szennyel, 
Gyakran megrútítottam: 
Gyönyörűségekre,
Világi életre,
Mikor magamat adtam;
Azért ennél nékem, 
Szívemben jól érzem,
Nincsen nagyobb nyavalyám.



Hajlandó a nádszál,
Csak illyen gyengén áll 
Az ifjúság virága;
Adomány és szép szó,
Mint madarat sípszó, 
Hízelkedvén megcsalja; 
Világnak szépségéi,
Tetsző ékességét,
Néki kedven ajánlja 

A mérget két kézzel, 
Gyarló természettel,
Sokszor n a g y  kárral fogja.

Rútságtól melegszik, 
Bűnőktől hűtőzik 
Ifjúság forró heve;
Ezek ékes alak,
Mint vizekben halak, 
Úsznak gyönyörűségben: 
Kedve múlandókra,
Szemei játékra
Vannak néki függesztve;
Gyenge lágy ruhára,
Fertelmes ágyakra
Nagy gyakran vonsza szíve

Vadtól vévén példát, 
Oktalanéi magát 
Bujasággal hervasztja: 
Hírvesztő sereghez,
Gonosz vendégekhez, 
Tisztaságát bocsátja:
Tudja, a skorpió 
Igen mérges kígyó,
Mégis útait nyomja:
Későn veszélyére,
Nem idvességére,
Sebeit orvosolja.



Elméje megveszett, 
Nyughatatlanná lett,
Keresne is gyógyítót; 
Nyavalyákkal teljes, 
Fekélyekkel tüzes,
Azért nem lél orvoslót,
Magát búval tölti,
Mellyel inkább veszti,
Mint esső férges diót; 
Megszáradt gyümölcse 
Csak ledűltét várja,
Mert nem lelhet harmatot.

Oh megtörött edény,
Lám még is vagy kemény, 
Hogy Istenedtől nem félsz; 
Sőt inkább naponként 
Főzöd benned a vért,
Sok hitetlenséget téssz; 
Bűnből szabadulást,
Bánattól tágulást,
Jó orvostól te nem kérsz; 
Minden tagaiddal,
Erős és nyers nyakkal,
Ollyan vagy, mint repedt érc.

Syriában fajzott 
Kígyóknak kölykei 
Mérgeket megemésztik;
Abban lakozókat,
Megrágván fogókat,
Fulánkkal meg nem sértik ;
De te bujaságod,
Szédítő maszlagod,
Tested vérével hízik;
Végy erről már példát,
Ne kövesd a héját.
Ki más vérével hízik.



Ennek nyomán indult,
Jó útból kifordult 
Az én ifjúságom is: 
Egyebekkel együtt,
Hinárosba merült, 
Gondolatjában hamis;
Nem hasonló jóhoz,
Sem rózsabimbóhoz;
Mert mérges, mint egy áspis, 
Cselekedetiben, 
Prédakeresésben 
Arméniai tigris.

Szelédíts meg hozzád,
Vagyon ahoz pálcád,
Uram, e szörnyű medvét; 
Hogy másnak ne ártson, 
Nyaka függjön láncon,
Törd ki fogai élit;
Fusson martaléktól,
Igéző látástól,
Vedd el szemfényvesztését, 
Setét mély barlangból,
Bűnnek homályából,
Hozd jó útra életét.

Lám a királyoknak 
Udvariban laknak 
Szelídült oroszlánok:
Fene párducokkal,
Mint kedves társokkal, 
Játsznak gyenge bárányok;
Te is óh nagy felség,
Kinél minden szépség, 
Kifeszíted agyarok.
Akiknek vad szívek 
Szelídekké lesznek,
Noha hitekben gyarlók.
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Vagyon egy kis szikra,
Mint mustárnak magva,
Jóra bennem világos;
A bűnnek fekélyét,
Savanyú kökényét 
Tudja, hogy Ízzel poklos; 
Azért mindenkoron,
Mint régi rút korom,
Előtte útálatos;
Éleszd azért bennem,
Hogy ne légyen lelkem 
A vétkektől homályos.

Mutasd meg valóban,
Ne tarts már homályban 
Idvességem pohárát,
Támassz rám olly szelet, 
Vehessem lelkedet,
Hadd érezzem meg savát; 
Széleszd el én bennem 
Zsíros kővér vétkem,
Mint szérűbéli polyvát 
S szép új kristályszínnel 
Lelkemet ruházd fel,
Hadd lássam tisztaságát.

Hajts alá füledet 
S az én kérésemet 
Tőlts bé fiad kedvéért; 
Ifjúságom útát 
Bírjad minden nyomát,
Ne szomjúzzon gonosz vért; 
Magát szabja jókhoz 
S essék lábaidhoz,
Szeretvén igaz törvényt;
A te útaidra,
Boldog mennyországra,
Tanúi jón igaz ösvényt.
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2. [Szil. LXXXVIII.]

M á s .

A s z e r e n c s é n e k  á l l h a t a t l  an v ó 11 á 
ró],  e s e n t e n t i á n a k  b ö t ü i b ő l  á l l v á n  

F e r e n d u m  et s p e r a n d u m .

F o ro g  a z  sz e re n c se ,

Mit bízunk ő benne?
Semmiben nem állandó !
Csak ideig kedvez;
Tündeklő üveghez 
Mindenképen hasonló,
Ki minthogy eltörik,
Így ő is változik,
Allapatja romlandó.

E világi sok kincs,
Melyben semmi jó nincs,
Múlhatik szerencsétől ;
Tündeklő uraság,
Tísztbéli méltóság 
Függ ennek erejétől;
Ha megszűnik kedve,
Küld idegen földre 
Régi lakóhelyéről.

Rólam vehet ebből,
Mint egy szép tükörből 
Magának minden példát,
Mert amint rám osztá,
Tőlem úgy elfosztá 
Szerencse adományát ;
Ki kedvemre éltem,
Kell immár szenvednem 
Számkivetésnek kínját!



E rósz csalárd világ.
Ki merő hamisság, 
Engemet, jaj! mint veszte. 
Mint halat horogra,
Ügy csala sok búra 
Hízelkődő beszéde ; 
Étkével táplála,
Melyben rejtve vala 
Iszonyú csalárd mérge.

Nem is kerülőm el 
Szentséges erkölccsel 
Hízelkedő poharát;
Nem jutván eszemben, 
Hogy Isten mindenben 
Jelenti igazságát:
Amint sok jóm után 
Érzem immár nyilván 
Istenemnek ostorát.

De miért csudálom?
Isten dolga, tudom,
Hogy gonosz jóra fordul; 
Vétkünket eltűri,
De reánk is küldi 
Büntetését ostorul. 
Segítségét tőlünk 
Rántja, ha nem térünk 
Régi gonoszságinkból.

Úgy én bűneimért 
Istenem engem sért, 
Elhagyott és megútált; 
Hatalmas emberek 
Mindenütt üldöznek, 
Ellenségem rám kiált; 
Lesben megállanak,



Fejemnek akarnak 
Szörzeni szörnyű halált.

Mindentől megváltam, 
Egyedül maradtam,
Barátim elhagytanak; 
Iszonyú kősziklák,
Erdők, széles puszták 
Fejemet lappangatják: 
Idegen emberek 
Engem elkerülnek,
Maguk hozzám sem adják!

Eljek-e? nem tudom,
Mert késik halálom 
S kínaim nevekednek ; 
Kétségbe essem-e,
Halált szerezzek-e 
Nyomorodott fejemnek?
Azt nem mívelhetem,
Mert elveszti lelkem 
Haragja Istenemnek.

Tűrnöm hát jobb lészen, 
Mert még előlvészen 
Istenem szent fiáért,
Bűnöm elfelejti,
Pokolra sem veti 
Lelkem, ki hozzá megtért: 
Noha kereszt által 
Keservesen próbál 
Fertelmes életemért.

Szenvedem békével, 
Magamat is ezzel 
Bíztatom mindenekben: 
Többet én megváltóm



Szenvedett, jól tudom, 
Idvősségemért testben;
Nem egyedül vagyok 
Főidőn ki nyomorgok, 
Szenvedik ezt is többen!

Példáját sokaknak, 
igyefogyattaknak 
Látom árva fejemen;
Mert szerencséjekben 
Számkivetésekben 
Részes vagyok sokképen. 
Kedves lakóhelyem 
Távol lévén tőlem,
Jut eszembe keservem.

Éktelen kősziklák,
Mint fészkek, úgy állnak: 
Hazája Ulyssesnek 
Hosszú életével,
Jó szerencséjével 
Tetszik mégis kedvesnek, 
Midőn azt óhajtja,
Hogy csak füstit lássa 
Régi lakóhelyének.

Repülő madarak,
Ősszel ha távoznak, 
Megjőnek ismét nyárban: 
Úgy félelmes vadak 
Messze hogyha futnak, 
Térnek szokott barlangban; 
Csak egyedül nékem 
Nem szabad megtérnem 
Örömöm hajlékában.



A tél mikor múlik 
Víg tavasz érkezik,
Főid mindenestől újul; 
Levelekkel erdő,
Örvend a sík mező 
S virágokkal béborul:
Csak én szegény lélek 
Sírok és kesergek,
Mert örömöm nem újul.

Nyughatatlan sok gond 
íme annyira ront,
Hogy nem soká megemészt; 
Ha nem szánja lelkem 
Teremtő Istenem,
Sok bú, siralom elveszt;
Sőt én ellenségem 
Csudálja hogy engem,
A föld is el nem síllyeszt.

De megszán Istenem 
S ennyi sok siralmim, 
Tudom, jómra fordulnak; 
Múlnak óhajtásim,
Noha most könnyeim 
Szemeimből csordulnak:
Mint nap eső után, 
így bánátim után 
Örömim megújulnak.

Véget ér, elhittem,
Az idő mindenben,
Bánatnak vége szakad;
Nagy erős kősziklák 
Idővel romlanak,
Idővel tenger apad; 
így sok ínségemnek,



Számkivetésemnek 
Idővel vége szakad.

Mikor a madarak 
Fákon fészket raknak 
Tavasszal zöld erdőben,
Bejárván sok főidet,
Bujdosó fejemet 
Megnyugatám egy völgyben:
Ezeket úgy szerzém,
Igyemel kesergém 
Az ezerhatszáznégyben.

3.

Más.
B ű n b o c s á n a t é r t .  Sz. Ts. M.

Ifjúságom vétke gyakran jut eszemben,
Mely bánatot indít s siralmat szívemben,
H o g y  tőlem álnokul megbántatott Isten,
Várom büntetését fejemre véletlen.

Nincsen bátorsága nyomorúlt fejemnek:
Rettegése penig nagy vagyon szívemnek,
Mint a tenger babja ellene révésznek,
Úgy én vétkeim is keserves lelkemnek.

Napról napra árad s nevekedik kínom,
Bűnnek terhe alatt nincs semmi oszlopom, 
Lelkem isméreti újitja fájdalmom,
Halálra méltónak Ítél gondolatom.

Nem hiszem, tengerben hogy számosabb légyen, 
Fenekére szállott föveny bővebb légyen,
Avagy több madarat a kék ég viseljen,
Mint én bűneimnek soksága éltemben.



Mindezekben engem táplál csak reménség,
Noha félelmet szór lelkemre a kétség:
Jól tudom, atyámnál vagyon kegyelmesség,
Ki engem megőriz, ne ártson a vétség.

Azért szómat hozzád felemelem mennyben,
Oh irgalmasságnak kútfeje, jó Isten!
Hallgasd meg kérésem, ne bocsásd üresen, 
Fohászkodó szolgád útadra hadd térjen.

Bocsánatot kérek tőled mindenekről,
Melyekkel sértettem neved hitetlenül, 
Emlékezzél, Uram, régi kegyelmedről,
Mely által kivitted szentid sérelmekből.

Mert ha, Uram, velem mint szolgáddal perlesz, 
Igazságod szerént esetimről Ítélsz,
Nem állhat meg fejem, mint az erős vitéz, 
Nálánál erősebb hadban ha reá néz.

Nem volt e világban senki vétek nélkül,
Ki a természetnek lett rendeléséből,
Ki nem vétett volna erőtlenségéből,
De gyógyulást is vett csak tőled, Istentől.

Amaz álnok kígyó megcsaló Ádámot,
Fényes palotából lehozá Dávidot;
Bűnre ösztönözé bölcs eszes Salamont,
Te engedelmedből mindennek árthatott.

De kik szent fiadnak halálát jó kedvvel, 
Magokhoz kapcsolták érdemét örömmel, 
Szabadulások lett kegyes tekintettel:
Mert őket értetted jó gyógyító írrel.

Áldd meg, Uram, kérlek, fiad által lelkem, 
Vigasztald igéddel kétséges életem,



Szomorú felhőkben ne maradjon fényem, 
Indítsad örömre keseredett szívem.

Példájúl adj engem minden nyomorultnak, 
Kik bűnök jutalmát érzik nagy súlyosnak; 
Penitenciára hogy útat magoknak 
Keressenek, voltát látván irgalmadnak.

Uly könyörgésemmel untatám atyámot, 
Bűnömnek soksága mikoron bánatot 
S keserves fájdalmat én szivemre hozott; 
Légyen áldott neve, mert már meggyógyított.

Mint halász rút viztűl megszáradván szépül, 
Nyereségét látván, vígan beszél s örül: 
így szívem vígsága, bűnt hagyván, öregbül, 
Lelkem isméreti mindennap könnyebbül.

Ezer felett hatszáztizenhatod idő,
Minden részeiben szépen kedveskedő,
Ezeket hogy írám, feltetszett esztendő 
Volt nékem örömmel bánatot is szerző.

4.

Más.
Az  i d v e s s é g e s  k i m ú l á s é r

N ó t :  L é g y e n  j ó  i d ő  c s a k :

Egekben lakozó szentséges Háromság, 
Kinek nincsen semmi dolgában hamisság, 
Kegyelmességedből áll földi uraság,
Csak tenéked szolgál mennyei sokaság!

A fényes nap és hóid téged tart urának, 
Tündöklő planéták ismérnek hadnagynak,



Sebes tenger habja szolgál mivóltodnak, 
Engednek a szelek parancsolatidnak.

Királyok, császárok, bölcsek, hatalmasok, 
Kicsinyek, öregek, szegények, gazdagok, 
Napkeletre, délre, napnyugotra lakók,
Csak téged imádnak e földön bujdosók.

Áldást a kemény föld egyedül tőled vár, 
Felségedben bízik megszálláskor végvár,
Reád veti szemét filemile madár,
Nálad nélkül mindent követ siralmas kár.

Bizodalmám vagyon nékem is csak benned, 
Reménységem nincsen sehul te kivüled, 
Idegen helyekben mert te vezérletted 
Szarándok szolgádat s javaddal éltetted.

Gonosz ellenségnek szívét rettegéssel,
Szemeit béfogád sűrű setétséggel,
Főidre taszítottad fenyegetéseddel,
Hogy nékem ne ártson fegyvere élivei.

Rajtam érdem nélkül kimutatád színed, 
Fiadhoz jelentvén, hogy nagy te szerelmed, 
Nem vészed szegényről le két fényes szemed 
Ha teljes lélekből s szívből követ téged.

Jóllehet ez testben vagyon sok szükségem, 
Melynek bétöltése csak nálad, Istenem;
De e könyörgésben kiváltképen lelkem 
Egy dolgot kér tőled, hallgasd meg kérésem.

Jól tudom határát földi életemnek,
Elvégezted, Uram, mint több embereknek, 
Múlandó órái napjai fejemnek,
Nálad nyílván vannak cselekedetimnek.



Járásokban idők soha meg nem állnak,
Mint a sebes vizek szintén ugyan folynak, 
Repülő madárhoz ők hasonlíttatnak,
Kik nagy gyorsasággal ég alatt futosnak.

Hirtelen esztendők, mint a füst és pára,
Mint mezőben szépen tündöklő viola,
Avagy újult fának veszendő árnyéka 
Mely kevés ideig tart, minden jól látja.

Világnak szépsége mely hamar elmúlik, 
Gyenge fűnek színe rút főiddé változik; 
így rövid életem, mely mostan tündőklik, 
Rövid idő múlva itt nem találtatik.

A kegyes természet nem adta végházul 
E testet énnékem; hanem csak szállásul, 
Rövid ideiglen való kis sátorul,
Melly tábornak helyén hirtelen megavul.

Mint a vizen járó ha kiszáll hajóról,
Eljött utát nézi; nem isméri partról: 
Ezenképen lélek kimenvén testemből, S 
Nem emlékezik meg többé ez életről.

Kérlek azért, Uram, ha eljő az óra,
Melyen ez világból szolgádnak útára 
Kelletik indulni, nézz boldogságára,
Viselj lelkemnek is gondot oltalmára.

Engedjed, Ítéljem a halált ajtónak,
Kin által kell mennem nékem nyomorultnak; 
Penitenciára adj időt búsultnak,
Vessem le rút szennyét én álnokságimnak.

Mondjam szent fiaddal: kezedbe ajánlom 
Lelkemet, óh Atyám, vedd hozzád, kívánom!



Hazája szolgádnak légyen paradicsom, 
Melyben mind őrökké légyen maradásom.

Ezt küldém Uramhoz szívemből mennyekben, 
Kétségem nincs benne, vette füleiben,
E főidőn látogat jókkal életemben,
Holtom után viszi lelkem seregében.

Magasztalás, áldás, adassák dicsőség,
Tiéd, nagy Ur Isten, légyen a tisztesség!
Mert egyedül te vagy halhatatlan felség, 
Mindenkor kezedben áll földi kerekség.

5.

Sublimi te, Pater, aethere

6.

M á s .

Szegény fejem Uramhoz óhajt,
Töredelmes szívet néki hajt,
Oh Istenem, mely sok vétkem, mutass nékem olly olajt! 
Hogy pokolban ne kiáltsak véghetetlen jajt!

Kőnyhüllásba szemeim estek,
Eget, főidet vétkemmel festek;
Ellenségim, fogyásomra s romlásomra mit lestek?
Oh halandók s földből valók, ti is elestek!

Bús szivemet futja sok vétek,
Mint méreggel felforrott étek!



Vétkeimtől félten-félek, csak rettegek s kesergek,
Úgy tetszik, hogy rám szakadnak a magas egekl

Anyám mikor hoza világra,
E bűnnel tolt árnyék hazámra,
Kis koromba* az órába’, hogy nem tett bé a sirba, 
Bűnnek halma nem jött volna apró csontomra.

A szép nap is homályban jő fel,
Gyarló testem hogy rakva bűnnel,
Szerelmeddel rólam vedd el, kegyelmeddel töröld el, 
Bűneimből hadd keljek fel, hogy ne vesszek el.

En keserves megtőrődőtt szű,
Ollyan vagyok, mint meghervadt fű,
Istenemtül élesztő szél hozzám vájjon mikor jő? 
Reménségem, segítségem mert bizony csak ől

Emlékezzél a te fiadra,
Vétkeimnek szép váltságára,
Mely nagy kínnal, siralommal, ment jajszóval halálra, 
Bűneinkért öntözött vért a keresztfára,

Mély sebekkel teste virágzott,
Két szép szeme sírástól ázott:
Mérgett ivott, hogy bajt vívott, értünk mikor szomjúzott, 
Vétkeinkért szép aludt vért sebéről rázott,

Lám nem küldéd az igazakért,
A szép mezőn járó juhokért,
De a pusztán kik elvesztek s eltévedtek, azokért: 
Váltságunk volt, lám m e g  is hóit szabadságunkért.

Emlékezzél ez fiad felől;
Ne rekessz ki kegyelmed mellől;
En uramat, szent fiadat híveid közt vidd elől,
Hogy bémenjek én is ennek jobb keze felől.
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Más.

A gonosz természet megromlásáról, 
Tagainknak minden gyarlóságáról,
Sokan írnak megfogyatkozásáról,
Szóljunk nyelvnek 6 rágalmazásáról.

Szent írásban három gyilkosság vagyon: 
Szívben rejtett gyilkosság egyik vagyon; 
Nyelvvel való öldöklés másik vagyon;
Az harmadik a fegyver miatt vagyon.

Nincs ártalmasb az három öldöklésben, 
Mint ki nyelvvel megöletik éltében; 
Gyaláztatik minden tisztességében,
Minden napon hólt-eleven szívében,

Bölcs Salamon írja az ő könyvében, 
Nyelvek hogy vannak Istennek kezében, 
Halál az élet cselekedetiben,
Aki nyelvvel megöletik éltében.

Jóllehet ez kicsiny tag mi testünkben;
De nagy dolgot cselekedik mindenben, 
Senki ötét nem tarthatja kötélben,
Csak ki féli Istent híven szívében.

A nyelv által származik'a gonoszság, 
Árúitatás, hizelkedés, csalárdság, 
Hírnévvesztő, sillyesztő sok álnokság, 
Atyafiak között sok háborúság,

Vagyunk immár most olly gonosz időben, 
Maradásunk nincsen tisztességünkben,

7.



Gonosz nyelvek miatt vagyunk Ínségben, 
Megöletnek jámborok ő hírekben.

E világból ki kell már annak múlni,
Ki tisztességében akar maradni,
Ha nem akar mindennap itt kínlódni, 
Nyelvek miatt nagy gyakorta meghalni,

Mert udvarát uraknak, királyoknak 
Bétőltötte serege hazugoknak,
Becsúleti nagy vagyon fondoroknak, 
Előmenetelek nincs jámboroknak.

Édes nyelvek, mint méz, hizelkedőknek, 
Állhatatosságok nincs beszédeknek;
Vagyon mérge [az] ő kettős nyelveknek, 
Azért meglásd, a vízre ne vigyenek,

Vannak ollyak, kik ajánlják magokat, 
Hízelkedő szókkal barátságokat;
De ha kivehetik tőled titkodat,
Megölnek híredben, hát ódd magadat.

Tisztesség adassék az olly személynek,
Ki zabolát talál az ő nyelvének,
Nem akar engedni a természetnek,
Inkább akar engedni Istenének.

Es nem örül más szomorú esetén,
Sem tudakozik más ember életén,
Inkább őrül másnak ő tisztességén,
Hírén, nevén, minden jó szerencséjén.

Még ha másról neki gonoszt mondándnak, 
El nem hiszi, sőt ellene mond annak :
Mert nem örül más nyomorúságának,
Ez ám természetek a jámboroknak,



De te csélcsap, mire hogy nem nyughatol ? 
Másnak mint árthass, azon gondolkodok 
Nem gondolod, hogy nem jót szomjúhozol? 
Mert érte végre bizony pironkodol.

Lássad azért, meg ne verjen az Isten 
Tökéletlenségedért ugyanitten :
Mert nem hagyja az igazakat Isten,
Téged pedig elveszt hamis hitedben.

Lám hallottad régi példabeszédben:
Aki másnak vermet ás életében,
Nem sok kerülheti el életében,
Maga nyaka szakad belé véletlen.

Ládd-é, hitván ember, mely nyomorult vagy, 
Nyelved miatt mely nagy változásban vagy, 
Jámborok közt melly útalátos te vagy:
Mert a szádban néked nyelved igen nagy.

Könnyű a szót szádból kibocsátanod;
De azt nehéz azután hátrahínod,
Mint szél, ollyan a gonosz hír, jól tudod, 
Illenék azért magad megtartanod.

Rágalmazó ismérd meg te magadban,
Mely nagy vétkek vannak minden dolgodban, 
Ne ítélj meg más embert dolgaiban,
Csak magadat viselhessed jó módon.

Megbocsáss, nyelves, ha ellened vagyon;
Mert te szódra nékem feddésem vagyon;
Ha haragszol, bolondságodtól vagyon,
Ha jól meggondolod, hasznodra vagyon.

De kegyelmes bíró vagy te magadnak, 
Rettenetes ítéletet téssz másnak:



Nem gondolod gonoszságát magadnak,
Hogy hóhéra vagy felebarátodnak.

Oh átkozott nyelvnek fajtalansága,
Miért vagy jámboroknak nyomorgatója? 
Minden tisztességeknek pusztítója,
Magadnak is miért vagy árulója?

A kígyóknál, vadaknál kegyetlenb vagy,
Ki emberrágásban telhetetlen vagy,
Ki csak másnak bűne büntetője vagy,
Az Istennél vajmely utálatos vagy.

Ha teremtő Istenedtől te nem félsz,
Kárt és szégyent magadra te nagyot véssz, 
Szidalmazást, orcázást mert te felvéssz, 
Kisebbséget nyelveddel magadon téssz.

Mert egyebek is téged megítélnek,
S emberek mardosójának beszélnek,
Utálatos nevezettel neveznek,
Ez lészen jutalma ítéletednek.

Azért kérünk téged, hatalmas Isten,
Zabolázd meg nyelvünket itt e főidőn,
Hogy ítéleted ne légyen fejünkön,
Kiért téged minden ember dícsírjen.

8.

Más.

Téged, Uram, valamikor lelkem kezd kiáltani, 
Kiáltásit, s óhajtásit ne nehezteld hallani, 
Szent igéddel, mint jó írrel, sebeit békőtőzni.

Balassa Bálint ö sszes munkái
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Szent Jehova, hívek atyja, tudom nem vagy mostoha, 
Elesteknek s tévedteknek, hiszem, vagy kegyes atyja, 
Engemet is lántorodtát, végy fel jobbik válladra.

Eleiemnek mert elfogytak, miként a füst, napjai,
Csontaim is megáztanak, mint asszú fa ágai,
Bánátimnak, nézd, hol állnak nagy sok számú seregi.

Pusztában mint magán lakó pellikán, ollyan vagyok, 
Bánátimnak örvényében vigasztalást nem hallok,
Sőt ezután örvendetes napot én nem várhatok.

Haragodnak kemény voltát már el nem viselhetem,
Hogy ha tetszik s jómra esik, vedd kezedbe én lelkem : 
Mert immáron, mint száraz föld, szintén olyanná lettem.

Avagy ollyan, mint a kertnek földbül felnőtt virági,
Kik csak addig, napvilágnak míg feljőnek erei,
Nem állhatnak, sőt elhullnak, mert verik ég ragyái.

Nem különben életemnek kevés idején járék:
Mert időmnek, amint látom, javára sem juthaték,
Az Istennek haragjától, tekénts meg, mire juték.

Veled való, sokat szóló barátidnak te ne higgy;
Mert csak addig, pénz tart meddig, lészen köztetek a frigy, 
Ha az elkél, torkában kél méreggel teljes mirigy.

Sok barátim s ismérőim engem addig kedveltek,
Míg dolgaim szerencsésen mindenben nevekedtek;
De hogy veszék, végső válét mindenek énekelnek.

Mostan immár életemet mind vétkesnek kiáltják,
Hogyha látnak, ő szemeket csak reám sem fordítják,
Sőt életem vasrostával kíméletlen rostálják.

A búzának el kell dúlni, kit mindenfelől szél ér,
A diófa, kit gyakorta mennyütőkő verten vér,
Noha szépen felágazik, de sok időket nem ér.
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Romlani kell éltemnek is, kit irigyek szele vér,
Itten lelkem megmaradni Esau földén nem mér, 
Akkor lészen nyugodalma, ha Kánaán földére ér.

Uraságod pedig néked soha meg nem változik,
Nagy hatalmod, erős karod meg nem erőtlenedik, 
Sión fala, hivek akla, általad újíttatik.

Siess hamar, mert ideje, nézz kegyesen Sionra:
Mert híveid könyves szemmel néznek romlott falára, 
Bár megszánjad s tekints immár ennek bomlottságára.

9.

M á s .

Az Musák szállási, 
Nymphák hűs forrási, 
Poéták Laureája:
De a mennyei kút,
Kire számos nép fut, 
Nem Pegasus ásványa: 
Mely az én lelkemet, 
Mint harmat zöld füvet, 
Gyakorta megújítja.

Nagy örömem ezen, 
Hogy Isten szép mezőn 
Legelteti lelkemet I 
Maga lőtt vezérem,
Ki állhat ellenem?
O adja napfényemet; 
Vagyok szárnya alatt. 
Tűz, fegyver nem árthat, 
Ügy élteti lelkemet.

20*



Gyönyörű forrásra,
Zuhogó csorgásra,
Mint pásztor nyáját viszi; 
Elmém szomjúságát,
Bűnöm számos voltát,
Szép híves vizre küldi; 
Fejem két vödrével,
Hangos füleimmel 
Igéjét merítteti.

Noha bánat gyötör,
Igen nehezen tör,
De megvídítja lelkem,
Jó úton visz s hordoz,
Nem árthat a gonosz, 
Bátorságos életem;
Titkos mordály lövést,
Mint jó földből tövist, 
Szépen kiírt előttem.

Erre csak az viszi,
Hogy terjedjen ízi 
Szentséges javainak;
Látom vezéremet,
S biztatom szívemet, 
Vigadván ez nagy jónak ; 
Utána kell mennem, 
Mindenütt követnem 
Nyomdokát az nagy Úrnak.

Sárga halál révén 
Életemnek végén 
Mikor költözöm által:
Ha betegséggel sújt, 
Mételyével megfujt,
Mégis hasznos ez ital:
Nem félek a bűntől,



Ördögi szerzettől,
Mellettem a szent angyal.

Markodban vett vessződ, 
Mellyel a bűnt űződ,
Engem rád mosolyogtat,
Mert mint kegyes atya,
Ki fiát megsújtja,
Tudom, csak jóra oktat;
Ha ládd engedelmem, 
Megszánod sérelmem, 
Letészed ostorodat.

Irígyem megáiéit.
Mert csak testemmel élt, 
Nincsen vídult orcával;
De én megszépültem,
Bő asztalnál ültem, 
Megkentél balsamummal; 
Most is csűröm rakva,
Mint rajméhek háza, 
Vigadok barátimmal.

Oltalom sisakja,
Békeség zászlója
Csak te kezedben vagyon;
A te szent ujjaid,
Kiket dícsér Dávid,
Engem az alá írjon:
Az örök életben,
Holott végség nincsen,
Szent fiad zsóldot adjon,

Én is vitézkedem,
De te légy segítőm,
Hogy házad megtarthassam; 
Múlandó szépségért,



Aranyért, ezüstért,
Soha el ne áruljam;
Ez buzgó könyörgést, 
Idvességes intést,
Szent Dávidnál találtam.

10.
M á s .

Jó  s z e r e n c s é s  útért .

Járulok az Úrhoz,
Mennyei atyámhoz 
Mostani szükségemben,
Mert tudom, meghallgat,
Ha szóm is felhathat 
Eleiben mennyekben:
Előtte megállók,
Bátorsággal szólok,
Az én könyörgésemben.

Oltalmam mindenkor
Megszorulásomkor
Csak te voltál énnékem;
Én édes Istenem,
Kegyelmes vezérem,
Most "is te légy énnékem ;
Mert csak te reád néz,
Mikor indul szélvész,
Minden igyem énnékem.

Ábrahám Istene,
Életnek kútfeje,
Áldd meg az én utamat;
Mert valahol járok,
Vagy ülők vagy állok,



Reád bíztam magamat; 
Hogyha te velem léssz, 
Kegyes szemmel rám nézsz, 
Véghez viszem dolgomat.

Ne bocsásd, Ur Isten, 
Lábomat véletlen 
Veszedelmes helyekre;
Mert én gyarló vagyok 
S igazgatást várok 
Mind hegyekre, völgyekre: 
Mikor reménségem,
Megfogy segítségem,
Csak nézek az egekre.

Nagy kietlen földön, 
Kősziklákon, erdőn 
Te hordoztál engemet, •
Hol még madár sem volt: 
En szívem helyén volt,
Mert biztattál engemet;
Most is, én Istenem,
Mely úton kell mennem, 
Vezérelj el engemet.

Elizeust régen 
Jordán vizén épen 
Egy pálcával elvi véd,
Egy tüzes szekérben 
Mikor Illyést égben 
Csudaképen felvivéd:
Mózest egészségben,
Mádián főidében 
Csak egyedül vezérléd.

Sőt a nagy Ábrahám 
Szolgáját indítván



Mesopotámiában, 
Angyalodat adád,
Vezérül bocsátád 
O melléje útában:
Raphael angyallal 
A kis Tóbiással 
Együttmene Ragesban

Fekete felhőkben,
Setétes ködökben 
A nap ha elrejtezik,
Hideg nedvességgel, 
Szomorú essőkkel 
Az ég ha veritezik;
Bús szívem enyhítsed 
Lelkemet élesszed,
Ha elmém feledkezik.

Az én ellenségem 
Ha megkerül engem,
Ne árthasson énnékem, 
Lábait állasd meg,
Szívét is enyhítsd meg, 
Hogy ne rohanjon nékem, 
Elvégezett dolgát,
Fordíts el szándékát,
Hadd örüljön én lelkem!

Reám törő népek,
Mint az írott képek,
Nem árthattok ti semmit! 
Irígyefn mérgétől,
Eles fegyverétől 
Nem rettegek én semmit; 
Igyemet Istenem 
Felvette énnékem,
Béköté szívem sebét.



Kegyetlen ördögnek,
Mint csalárd mesternek 
Távoztasd el hálóját; 
Bocsásd, én Istenem, 
Angyalodat velem,
Ki meggyőzze hatalmát, 
Sátánnak fulákját,
Minden tudományát, 
Megtörje csalárdságát,

A napnak feljötte 
És mind alámenté 
Légyen egészségemre; 
Járásom, kelésem,
Jövésem, menésem,
Essék tisztességemre:
Te szent nevednek is, 
Szentegyházadnak is 
Légyen dicsőségére.

Sok járásim után,
S fáradtságim után 
Nyugodalmat adj nékem; 
Irgalmasságodnak 
S oltalmazásodnak 
Adjad gyümölcsét nékem; 
Munkámnak jutalmán, 
Járásomnak hasznán 
Nyugodjék meg én lelkem.

Légyen nagy dicsőség 
A mennyei úrnak,
Az Atya úr Istennek, 
Légyen háláadás 
A Jézus Krisztusnak 
És Szent lélek Istennek, 
Mondjunk dícsíretet 
A Szent Háromságnak,
Egy bizony Istenségnek.
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Megadja még Isten örömét szívemnek, 
Elvészi sűlyságát vállamról terhének, 
Kigyújtja világát setétült szívemnek,
Hogy lássam szép voltát csillagom fényének.

Mi nem azért sújtol, hogy ugyan elvessen 
És atyaiképen soha ne szeressen;
De hogy szelídétvén kezéhez térítsen,
Az eltévedésből jó útra vihessen.

Nem azért vagdalja kertész gyümölcságat, 
Sem azért metéli míves szőlő fáját,
Hogy maga kárával veszesse munkáját,
De szépen mívelvén vehesse több hasznát,

Ha mindenkor volna felhő nélkül napfény,
A föld háta lenne, mint erős érc, kemény, 
Nem teremne semmi gabona vetemény, 
Elfogyna szívünkből idvességes remény.

Setétség mutatja csillagoknak fényét,
Fényes holdnak éjjel nézhedd tündöklését, 
Nappal emberektől titkolja személyét, 
Természetnek itt is láthadd bölcseségét.

A jó vitézségnek ellenség próbája,
Gályás mestereknek szélvész oskolája, 
Nyavalyában forog orvos tudománya,
A lelki jóságnak kedves ő igája.

Ki hinné az halált, hogy életet adjon,
Mint a phoenix madár sebes tűzben szálljon,



Testét megégetvén, új szülést találjon, 
Veszedelme után megújulást várjon?

Aki Izraelnek égből adott mannát,
Fúrjhússal tartotta megéhült táborát,
Ki a kősziklából támaszta bű forrást,
Isteni erőbül a vízből bort formált:

Bizony elfordítja rólunk nagy haragját, 
Elveszi nyakunkról a félelmes szablyát, 
Bétőlti javával teremtett állatját,
Megvigasztal minket, adván szent malasztját.

Tanúságunk légyen a hattyú példája,
Gonosz időn őrvend, melyből a jót várja, 
Mikoron közelget utolsó órája,
Szép énekszózattal ő halálát várja.

Mikor vér az Isten, akkor szeret minket; 
Hogyha jó szerencsét ád elődben néked, 
Erőtlenségedet az eséstől féltsed:
Az Ur tálentumát hogy jó helyre kőltsed.

Azért mikor rajtad Istennek ostora,
Hittel, reménséggel légy, mint egy kőszikla; 
Avagy ollyatén légy, mint pálmafa ága,
Ki feljebb állapik terhének alatta.

Adj hálát Istennek Jób pátriárkával,
Vedd eszedben magad Dávid prófétával, 
Könyörögj Istennek Manasses királlyal, 
Meghallgat az Isten ő szent fia által.

Dicsőség, tisztesség adassék az Urnák,
Kit a szent angyalok tisztelnek, imádnak*, 
Hogy végét érhessük sok nyavalyáinknak, 
Gyakorlatossággal esedezzünk annak.
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Azki indul hosszú útra,
Sokat búsul, de nem tudja,
Ha járása, bújdosása,
Jóra lészen, vagy fordul gonoszra.

Sokszor romol, kárt gyakran vall, 
Kedve bomol, pokol hírt hall,
Míg vígsággal s jó haszonnal, 
Vissza nem tér kívánt jutalommal,

A sok káron sír, bánkódik;
A jó hasznon örül, ugrik,
S vigan lakik, kedvén nyugszik, 
Eszik, iszik, semmit nem bánkódik.

így van dolga, aki gondját, 
Házasságra adja magát,
Az út súlyát, sok bú dalját,
Míg végre nem viheti szándékát.

Nem tudhatja, nyér vagy veszt-é? 
Ha haszonra fordulhat-é?
Jót talál-é? rosszat vész-é?
Kedve szerint ha úta fordul-é?

Ki haszonnal s ki jár kárral,
Ki angyallal s ki sátánnal,
Bűn atyjával, szörnyű kárral 
Akad össze lelkének kárával.

A kedves társ nyilván angyal,
Ha jót találsz, élhetsz azzal,



Kevés búval, ritka jajjal.
Nem sóhajtasz lelked fájdalmával.

Helyén vagyon minden dolgod, 
Nem lesz másén kívánságod,
Etet, itat, vígasságod,
Tökéletes vígság minden dolgod.

Szomorkodjál ámbár néha, 
Siránkozzál, akadj kárra,
Juss bár búra, szörnyű jajra;
De a jó társ lesz vídításodra.

Fénylő gyémánthoz, rubinthoz, 
Finom aranyhoz, ezüsthöz 
A jó asszony gyakor haszon, 
Hasonlatos a drága gyöngyökhöz.

A tárháznak minden színe, 
Udvarának ékessége,
Szép tüköré s drága kincse,
A jó asszony urának öröme.

A jó asszony szép korona,
Ékes bizony, mint pálmafa,
A szép rózsa, sem viola,
Nem ér véle lilium illatja.

A férfinak szép címere,
Dolgainak kívánt vége;
Tisztessége s híre, neve,
A jó asszony segítsége s élte.

Ne mondd magad nyavalyásnak, 
Ne kiáltsad magad búsnak,
Sőt boldognak s nagy gazdagnak, 
Ha szerit tetted a jó asszonynak.



Elég vagyon mert mindene,
Kinek van jó felesége,
Tisztessége s híre, neve,
Nevekedik ég alatt mindene.

Házát belől ha elnézi,
Mindenfelől elszemléli,
Tisztán leli; mert van neki,
Aki házát mindennap szépíti.

Oh boldogság! óh nagy őröm!
Oh nagy jószág s segedelem!
En Istenem, adjad érnem,
Illy drága vendégben légyen részem!

De a rossz társ merő sátán,
Mint hegyes nyárs, mord az urán, 
örül kárán, tapsol búván,
Megemésztő tűz a férfi házán.

Skorpióval együtt lakni,
Viperával megalkunni,
Könnyebb élni s hasznosb járni,
Hogy nem illyel egy házba szorulni.

Basiliskus látásával 
Megöl; de én mégis azzal, 
Éjjel-nappal vígyázással 
Inkább laknám, mint a gonosz társsal.

Jaj hát annak, jaj mind éltig!
Megholt bizony immár félig,
Rossz asszonyra s tunya társra,
Aki talál, gyász dolga mind holtig.

Nem virradhat az örömre,
Estét nem érhet kedvére,



Vagyon része könnyes szembe,
Aki talál tunya feleségre.

Etel, ital annak méreg,
Rossz asszonnyal ki fentereg,
O rút féreg s kínzó méreg,
Szegény férfi környűi sértő vasszeg.

Háznak minden csúnyasága,
Tiszta ágynak gyalázója,
Férfi gyásza s kénzó lánca,
A rossz asszony urának hóhéra.

A rossz asszony urát gyötri,
Higgyed, bizony megemészti,
Lelkét sérti, rontja s veszti,
Idő előtt aggasztja s vénhíti.

Mint agyonvert, ha úton jár,
Vélnéd, hogy rost mert mint a sár, 
Szurkoson jár, vigyázz rá bár,
Felesége miatt megholt az már.

Oh szörnyű bú! jaj nagy eset!
Oh szomorú bajos élet!
Jaj mi lehet, mondj csak egyet,
Ami szörnyebben tépné az embert ?

Oh nagy ostor, ki előttem,
Sírván sokszor forgasz nékem!
Én Istenem, ne add érnem,
Ily rossz vendégben hogy légyen részem

Ezt kedvejért egy ifjúnak 
Irám azért, hogy jó társnak,
Mint aranynak, sőt gyémántnak,
Keresője légyen tiszta ágynak.



Vegyen példát barátjárul,
Ki véle szólt bár csak arról:
Mert ki másról s nem magáról 
Tanul, az jár minden dolgában jól.

13.
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F r a g m e n t u m  c u j u s d a m  C a n t i o n i s .
Nóta:  Uram, benned etc.

Vigasságom mint fordula bánatra,
Álljon elő aki ezt gondolhatja,
Hogy illy méltalanság most fejem lássa,
No ám légyen az Úrnak akaratja.

Szomorúságosb dolgokat éltemben,
Nem szenvedtem e világra lőttemben,
Én társomon való kesergésemben,
Nem tudok mit tenni nagy Ínségemben.

Fájdalmát szívemnek, Uram, enyhítsed,
Elébbi örömem visszatérítsed,
Vigasztaló lelked hozzám eresszed,
Búsultomban esett bűnöm felejtsed.

14.

R e g g e l [ i  ének.]

Dicsírlek, Uram, téged,
Hogy ez elmúlt éjjel 
Életem megőrizted 
Hatalmas kezeddel;



Balassa Bálint 6

Setétségnek toribői 
Mely kőrnyülvett vala, 
íme engemet kivől,
OK mindennek Ura!

Néked adok hálákat,
Én kegyelmes Istenem!
És kérlek, mint atyámat,
Ma is tarts meg engem,
Hogy szolgálhassak néked;
Akaratod szerént 
Életemet vezérljed,
Légy velem óránként.

Hogy el ne tévelyedjem 
A te ösvényedről;
Ne ártson ellenségem,
Őrizkedjem bűntől;
Őrizz meg jóvoltodból,
Uram, téged kérlek,
Ördög álnokságától 
Hogy semmit ne féljek.

Adjad, hogy erős hittel 
Bízzam szent fiadban:
Bűneimet töröld el,
Tarts meg irgalmadban;
Hiszem, hogy ezt megadod,
Amint megígérted,
Bűnünket megbocsátod.
Ha könyőrgünk néked.

Szeress jó reménséggel, #
Mely nem ejt szégyenben;
Atyafiszeretettel 
Építs életemben,
Hogy szívből szerethessem
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Felebarátomat 
Es ebben ne keressem 
Csak az én hasznomat.

Engedd, hogy szent igédet 
Bátrán megvallhassam; 
Tisztemben hűségemet 
Néked megtarthassam;
Senki engem e főidőn 
Tőled el ne vonjon,
Híveid seregében 
Felséged megtartson.

Hogy szent dicséretedre 
Végezzem ez napot,
Tőled ne térjek félre, 
Vezérljed utamat;
Áldd meg termő földünket 
Őrizz életünkben,
Mert minden szerencsénket 
Ajánljuk kezedben.

15.

M á s .

Gazdag bő kegyelmű,
Kegyes természetű 
Szent Jehova, Istenem!
Kinek jóvoltából 
És nagy irgalmából 
Nyugszik meg reménségem. 
Vedd hozzád kérésem 
És esedezésem,
Kit most néked nyújt hitem.



Poenitentiára 
S idvősség útára 
Igyekező lelkemet,
Az jó reménséghez,
Szent és igaz hithez 
Támaszkodó szívemet, 
Uram Jésus, segéld,
Bú-, bánattul kéméld 
Világi életemet.

El ne taszíts tőled,
Sőt hajts hozzám füled, 
Buzgó könyörgésemben, 
Tekints le az égből,
Királyi székedből,
Hallgass meg kérésemben, 
Téríts rám kedvedet, 
Nyújtsad kegyelmedet, 
Segélj ily szükségemben.,

Testemet rútétó 
Lelkem undokétó 
Vétkeimnek rútságát; 
Méregnél halálosb, 
Fekélynél fájdalmasb 
Bűneim pokl osságát 
Rólam eltisztítsad, 
Tengerbe taszítsad 
Azoknak undokságát.

Szent fiadnak vére, 
Lelkemnek bő bére 
Azokat elenyéssze; 
Vétkemért vessződet, 
Haragos kezedet 
Én reám ne eressze ;
Sőt bűntül tisztítván



S attól szabadítván,
Lelked lelkem élessze.

Engemet erőddel,
A te szent lelkeddel 
Irgalmasságod tartson,
Hogy a gonosz sátán,
Ki lés hívek után,
Bűn sárjában ne rántson:
De ily bűnös fiad 
Inkább hozzád híjad,
Semmi gonosz ne bántson,

Lám régen Dávidot 
Hozzád folyamodót 
Kegyelmedben fogadád;
Péter apostolnak,
Keresztfán latornak 
Vétkeket megbocsátád,
Több sok bűnösöknek,
Hozzád megtérőknek 
Irgalmasságod nyűjtád.

Így mostan is azért 
Téged * kegyelmedért 
Csak valaki keressen;
Akarod megtértét 
És örök életét 
Csak téged szeressen,
Igíreted szerént 
Hozzám is tekintvén,
Tudom, nem hagysz elvesznem.

Imé mégis kérlek,
Ha meg nem terhellek,
Istenem, kérésemmel,
Adjad, hogy féljelek



S téged tiszteljelek 
Tiszta teljes éltemmel; 
Gyűlölhessem vétkem,
Mint halálos mérgem,
Minden tehetségemmel.

Múlandó világban 
Itt az nyavalyában 
Megtartod életemet; 
Magadnak hizlaljad,
Igíddel hizlaljad 
Tőled kijött lelkemet; 
Felettébb se kisírtsd,
Inkább megerősítsd 
Uram, gyenge hitemet.

Reménlett országod,
Örök boldogságod,
Hogy igy én megnyerhessem, 
Sok szent angyaliddal,
Boldog fiaiddal
Hol színedet nézhessem,
Örökké ő vélek,
Engedjed Szentlélek,
Nevedet dícsírhessem.

Én szerető atyám,
Szentséges Jehovám,
Ezek fő kivánságim,
Kiket engedj nékem 
Szent fiadért, kérem,
Látod én óhajtásim,
Mert lésznek éltemben 
Ezekért hitemben 
Gyakor fohászkodásim.



Ezerhatszáz után 
Nyolcadikba jutván 
Esztendő forgás szerént, 
Boldogasszony-hóban 
Pápa városában 
Istenhez szíve szerént 
Egy ifjú imádást,
Ilyen fohászkodást 
Nyújta rythmusok szerént.

16.

Más.
N óta: Legyen jó idő csak.

El jő még az idő, csillagom feltámad,
Kinek rejtezését, szívem, igen bánod, 
Napomnak is fényét, lelkem, még meglátod, 
Kinek szép világát óhajtással várod.

Mi nem azért sújtol Isten, hogy elvessen 
Es mostoha kézzel soha ne szeressen;
De hogy, mint Dávidot, jó útra vihessen,
És mint Ezekiást, kezéhez vehessen.

Ezt ne csudáid tehát, hogy így bánik veled, 
Hogy ő szent orcáját elfordítja tőled; 
Kemény ostorával hogy sanyargat téged; 
Mert úgy érdemiette te sok gonosz vétked.

Rutának ízetlen s keserű vizével,
Orvosol az ital sálya levelével,
Tisztul az arany is tűznek erejével, 
így lelkem is jobbul Isten vesszejével.



Joáb herceg tűzzel jobb észre fordula,
Ő fejedelméhez sietve járnia:
Engem is Istenhez fordít a nyavalya,
Hogy hamar megtérjek, tészi kereszt lángja.

Cethal, nagy balena sós tengerben lakik,
A kék delphin hal is ugyanottan hízik,
Ez az édes vízben egyik sem lakhatik, 
így a mi lelkünk is kereszttel tartatik.

Vidul a szép tavasz az erős tél után, 
Újulnak a mezők kemény dér elmúlván, 
Napunk is fényesebb, fölyhők eltávozván, 
így éltünk is jobbul nyavalyáink után.

Sokféle csapások Dávidot jobbíták, 
Manasses királyt is Istenhez forditák,
Szent Jób pátriárkát égig magasztalák,
Ilyen használatját keresztnek ők látták.

Rózsaecet fejünk forróságát^óltja,
Euphrásia vize szemünket tisztítja,
Az erős flastrom is sebünket gyógyítja, 
így testi nyavalyánk lelkünket jobbítja.

Erős szerszám szokta fenét megfojtani, 
Keserű ital is gyomrot tisztítani, 
így a nyavalyák is szokták orvostani 
Lelkünket Istennek és megújítani.

Gedeont az Isten csépről elszólttá,
Józsefet tömlőéből uraságra hozá,
Dánielt veremből ám felmagasztalá,
Juhász Dávidot is királlyá választá.

Igaz lelki harcból boldogság származik, 
Győzedelem után korona nyújtatik,



Illyés is tűz által mennyországban lakik,
Illy drága nagy jószág kereszttel adatik.

Vitéz Jósuénak sok harc ada földet, 
Téjjel-mézzel folyó drága szép nemes helyt, 
A szegény méhek is nagy munkával mézet 
Gyüjtnek és azután esznek édes lépet.

Szép kedves kenyerünk a tűzzel süttetik, 
Jóízű borunk is sajtóval nyomatik,
Savanyú, vad gyümölcs dérrel édesedik, 
így a mi testünk is búval szelídedik.

Pyrites gyémánt kő verve adja tüzét,
Mikor megtőretik, mutatja erejét;
Diófa veréssel hullatja gyümölcsét,
Embernek is kereszt hozza meg szentségét.

Erős adamás kő vérrel megszelidül,
A kemény acél is reszelővei szépül;
Phoenix madár tolla tűzzel megfényesűl, 
így a nyavalyákkal ember is felépül.

Csillagnak szépségét vájjon s ki láthatná,
A sűrű sötétség ha nem ostromlaná:
Hold is kedves fényét tőlünk eltitkolná,
A sötét éj őtet ha környűi nem fogná.

Szintén igy szent Jóbnak békeségtűrését. 
Ábrahám atyánknak hitit, reménségét, 
Egyiknek sem tudnánk nagy keresztyénségét, 
Ha nem tudnánk rajtok Isten kísírtését.

Édes atyák tiszti, hogy vesszőt tartsanak, 
Kedves magzatjokhoz hogy azzal sújtsanak, 
Vásott gyermekcséket jóra tanítsanak,
Illy jó vége vagyon ostorozásoknak.



Lám az Űr Isten is megsanyargat téged;
Mint jó orvos doktor úgy bánik te véled,
Hogy meggyógyithassa nagy halálos sebed,
És megjobbithassa te nyavalyás lelked.

Jónatásnak szeme mézzel gyógyíttaték:
De vén Tóbiásnak méreggel nyittaték,
Mindenik ekképen megorvosoltaték,
Szemek világa így Istentől adaték.

Ugyanazonformán bánik Isten velünk,
Hol jóval, hol penig gonosszal lát bennünk, 
Hogy a nagy vakságban meg ne haljon lelkünk, 
Háláadó szívvel illik hát szenvednünk.

Sok nyavalya éri, ki nem tud megtérni,
Istenét szívébül ki nem tudja félni,
Végre is affélét pokol fog elnyelni,
Aki az Istennek nem akar engedni.

Eszünkben juthat hát Káinnak példája,
Gonosz Pharahónak iszonyú romlása,
Saul királynak is szörnyű kimúlása,
Arúló Júdásnak ő elkárhozása.

De viszont Istennek aki kedvére jár,
Ezt meg nem szédíti akarmi súlyos kár;
Sőt a méregből is illy ember mézet vár,
Ki szép szelíden jár, mint galamb szép madár.

Éltében a szent Pált Sátán ostorozó,
Ifjú Timotheust Isten oskolázá,
János apostolt is kereszttel csapdosá,
Több sok híveit is illy úton hordozá.

Bizony jónkra vannak tehát a nyavalyák,
Melyek keservesen szívünket sújtolják,



Lelkünk fene sebét szépen orvosolják,
Az örök életre lelkünket gyógyítják.

A Purgatorium e világon vagyon,
Jó Istenünk tüze bár [itt] sanyarítson,
Mint ötvös aranyat, minket itt tisztítson,
S pokolbéli tűzre bűnünkért ne tartson.

Téged, óh szent Isten, ezért minden áldjon 
Jób pátriárchával szívből hálát adjon,
Drága orvos kezed mi nálunk maradjon, 
Erre minden kegyes ember áment mondjon

17.
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Könyörülő szent Istenhez 
Siess, lelkem, idvösséghez,
Keress orvost sebeidhez,
Halálos betegségednek,
Vedd hamar eleit ennek,
Sietvén Istenedhez!

Jaj, mert nagy gyakran elesvén, 
Gyarlóságomból vétkezvén,
Ördög is utánam lesvén, 
Sebesedém halálosan,
Mozoghatok már csak lassan, 
Haláltól megijedvén.

Reám magam neheztelek 
Bolondságimért, míg élek,
Hogy sérüle bennem lélek,
Jaj! jaj! melyjgen fáj sebem, 
Hová légyen szegény fejem? 
Orvosságot hol vegyek?



A szegény tékozló fiként 
Bujdosván, ki szenvede ként, 
Hozzá térek magam ónként 
Atyámhoz, orca pirulván 
S méltóképen pironkodván 
Megyek, hiszem reám teként.

Lám 5 maga még régenten 
Bűnösökhöz hivatalt tén,
Azért ahhoz bízván már én, 
Imé nehéz nyavalyámban 
És lelki poklosságomban,
Futok reád, óh szent Isten!

Juhaid közzül én egyik 
Elhittem, ama századik,
Noha vagyok leghitvánbik: 
Kérlek, Uram, végy válladra, 
Vigy haza hamar akiodra, 
Lelkem hozzád vágyódik.

Erődből elevenülvén, 
Nyavalyámból felépülvén, 
Szentlelkedtől megszépülvén, 
Adjad, Uram, szent Angyalid, 
Hadd víduljanak fiaid,
Én rajtam is őrülvén.

Mely jódért én háláadást, 
Nyújtok örömmel víg áldást; 
Áldott Jézus, ez imádást 
Vegyed te kegyes füleidben, 
Fogadjad bé szent kedvedben, 
Hogy vehessek áldomást.

Reménségemet igídben, 
Hitemet igíretedben,



Erkölcsömet intésidben,
Én Istenem, vastagítsad,
Szent lelkeddel gyámolítsad,
Hogy juthassak elődben.

Ez Dáviddal kévánságom,
Péterrel én óhajtásom,
Jobbulásra vágyódásom;
Uram, bennem teljesítsed,
Gyenge voltomat segítsed; 
Lehessen vídulásom.

18.
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Paradicsomnak te szép fényes napja,
Oh áldott Jézus, mennyország ajtaja!
Nyíljál fel, Istennek palotája,
Hallgass meg engem, hívek szent oltárai

Ereszd fel hozzád e kis könyörgésem, 
Vedd füleidbe áldozó kérésem,
Édes megváltóm s egy reménségem, 
Mutasd bé szent atyádnak illy szükségem.

Csak a te szent nevednek dicsőségét,
Isteni jóvóltodnak tisztességét, 
Szentegyházadnak szép épülését,
Kívánom, Uram, lelkem idvősségét.

Szívemből kérlek; Engedd meg ezt nékem, 
Hogy, amit kedvelsz, gerjedezve kérjem, 
Igazán és okosan keressem,
Vígan elnyerjem és elkövethessem.



Engedj olly utat nékem, Uram Isten,
K.in bátran járjak, míglen élek itten;
Hogy jó s gonosz szerencse közt épen 
Juthassak, Uram, elődben nagy szépen.

Légy gyámolítóm jó és gonosz kozott,
Mely már én hozzám nagy gyakran érközőtt, 
Engedelmedből hozzám férkőzött 
Kisírtőképen és belém ütközött.

Jó szerencsémben fel ne fuvalkodjam, 
Háborúimban le ne nyomattassam,
Sőt mind a kettőt én megbírhassam,
Csendesz békével lelkem megtarthassam.

Kívánom, hogy csak azt örvend je lelkem. 
Ami te hozzád, Uram, viszen engem;
Viszont csak azon bánkódjék szívem,
Ami te tőled elszakaszthat engem.

Igyekezetem minden jóra légyen,
Senki kedvéért gonoszra ne térjen,
Senkitől lelkem semmit ne féljen,
Hanem csak tőled, hogy őrökké éljen.

Reád vigyázó, szent és igaz hitből,
Hadd cselekedjem mindent szeretetből; 
Míglen kivészed lelkem e testből, 
Kereskedhessem giráddal jó szívből.

Adjad, Istenem, hogy a múlandókat, 
Utálhassam meg te érted e jókat, 
Mindenekfőlőtt sőt jóvóltodat, 
Szomjúhozhassam édes irgalmadat.

Legyenek nékem szent parancsolatid,
Etem és itom drága szép hagyásid,



Élesszék lelkem vigasztalásid, 
Mindenekfőlött biztató mondásid.

Indíts fel szívem a szent igazsághoz, 
Kedvetleníts meg minden vígassághoz:
S nálad nélkül való vidámsághoz,
De készítsd lelkem örök boldogsághoz.

Istenem, áldd meg én hivatalomat,
Tedd gyönyörűségessé jó munkámat,
Érted felvállalt minden dolgomat
Tedd szerencséssé s áldd meg gondaimat.

Munkáim között gyakran buzgósággal, 
Emeld fel szívem áhilalossággal 
S magadhoz foglald minden igazsággal, 
Szegény lelkemet lásd illy boldogsággal.

Rút bűneimnek megsiratására,
Adj vizet szememnek áztatására, 
Életemnek megjobbítására,
Adj szent malasztot igazulására.

Építs fel bennem amaz igazságot, 
Adámban elveszett ártatlanságot,
Teremts én bennem új tisztaságot,
Virrasz fel reám illy irgalmasságot.

Mint szomjú szarvas kíván hideg forrást, 
Mint publikánus óhajt igazulást,
Ügy én is bűntől felszabadulást,
Kívánok tőled illyen boldogulást.

Víduljak meg minden csélcsapság nélkül, 
Gyorsabb légyek tisztben fáradtság nélkül, 
Alázatosb képmútatás nélkül,
És igazmondó színmutatás nélkül.



Ne győzessem meg kétségben eséstol. 
Adjad féljelek illyen veszély nélkül, 
Reménségem vakmerőség nélkül,
Légyen benned felfuvalkodás nélkül.

Kegyes szívből és képmutatás nélkül, 
Adjad szeressek mindent jó lélekből, 
Inthessem vétkéről bosszú nélkül, 
Építhessem őtet kevélység nélkül.

Adjad engedjek ellenmondás nélkül; 
Szent intésidnek unakozás nélkül, 
Csapásidat zúgolódás nélkül, 
Szenvedhessem békével s bosszú nélkül.

Jób pátriárka békeségtűrését,
Közöld én velem boldog reménségét, 
Hogy tarthassam lelkem csendességét, 
Esmérhessem meg örök idvösségét.

Adj reám vigyázó szívet, Istenem,
Adj álhatatost és tisztát én belém, 
Melyet gonosz kívánság én tőlem,
El ne vonhasson semmi kísírtetem.

Adj olly értelmet, mely téged ismerjen, 
Olly serénységet, mely téged keressen, 
Olly bölcseséget, mely meg is leljen, 
Olly életet, mely nálad kedves légyen.

Igaz hit által te szent halálodban, 
Részeltess engem érdemes kínodban,
Ez által Szent lelked javaiban,
Végre megszerzett nagy boldogságodban.
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Én nyavalyás lelkem serkenj fel álmodbul,
Vedd eszedben magad, siess, fájdalmadból, 
Felgyógyulni siess lelki nyavalyádból.
Kitisztulni bűnód rút poklosságából.

Mi nem kicsiny, higgyed, te lelki sérelmed, 
Megérted, jöjjön csak Istentől értelmed ;
Kérjed is azt jódra s meglátod te vermed, 
Mellyböl jöhet reád, jaj, nagy veszedelmed!

Említed-é, lelkem, rút gondolatidat,
Isten ellen való rút kívánságidat,
Kárhozatra méltó tántorodásidat,
Mellyen kesereghetsz: érts bolondságidat.

Rút kevélység s ebből származott kérkedség, 
Gyűlölség, versengés, pörpatvar, irigység, 
Haragtartás, orzás, átkozott fösvénység.
Éktelen részegség, melyből fertelmesség.

Jaj! vagyon még több is, ha győzném számlálni, 
Melyeket már kezdtem benne tapasztalni, 
Melyeknek rútságát kezdettem útálni,
Melyektől szívemből kívánok megválni.

Krisztusom, kívüled nincs kihez járúlnom,
Illy beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom, 
Nincs illy fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

Világnak fiai itt nem segíthetnek;
De sőt, amint kezdték, veszélyben ejthetnek, 
Megútálván engem szegént gyötörhetnek,
Sémei módjára megkeseríthetnek.



Sérelmes voltodban lelkem ezokáért 
Eredj orvosodhoz, s mit adsz a flastromért?
Mit adhatnál inkább illy orvosságáért,
Szegény essél térdre meggyógyulásodért.

Reá fogadást tégy, hogyha meggyógyulhatsz,
Hogy te szántszándékkal vétkekre nem gyuladsz,
Sőt indulatidban hogy hamar megfuladsz,
Új betegségekre új okokat nem adsz.

Ebben csak az Isten lehet jó gyámolod,
Lelke erejével lehet kész oltalmod,
Azért az Űr Krisztus mennyben is szószóllód,
Nyerjen erőt néked édes hű pásztorod.

Gyújts meg szővétnekét áldott szent igédnek,
Én bennem virraszd fel napját kegyelmednek,
Igaz útat mutass nékem szegényednek,
Járhassak kedvére hogy szent felségednek.

Imé szegény fejem te elődbe hoztam, '
Feneőtte sebem im el-kinyitottam,
Kik miatt kétséggel sokszor tusakodtam,
Mint a Publikánus szívemben kínlódtam.

Várlak, Uram, azért reménkedő szívvel,
Miként a vigyázó virradást vár éjjel,
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel,
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

Samaritánusként borral s olajoddal 
Gyógyíts sebeimet irgalmasságoddal,
Tégy jól velem, kérlek, ily bolygó juhoddal,
Kiért dícsírjetek nagy háláadással.

Dícsírtessél, Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal, mind egy méltóságban,
Es a Szent lélekkel mind egy hatalomban,
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
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Egykor egy vén jámbor talál egy ifjúra, 
Tekintvén ő reá mint édes fiára,
Kérdé, hogy ki volna atyja és fő ura?

Mond o: „Nékem atyám s fő uram az Isten, 
Azután a szülém, ki feltartott engem,
Te is, szép vén jámbor, atyám lehetsz itten.“

Erre való képest monda a vén ember:
„Jól feleiéi, fiam, illy jó szód sokat ér,
Vigyen jóra azért Urunkból folyt szent vér.

Rövid szóval, fiam, intlek: illy atyákat 
Megbecsülj és hallgasd drága mondásokat, 
Kövessed serényen hasznos tanácsokat.“

Illy szavát az ifjú hallván az embernek,
Monda: „Édes atyám, őrülök én ennek 
S kérlek tégy eleget hát ez kérdésemnek.

Csak ezt mondd meg nékem: Ez kerék világon, 
Melyen által éltél s jársz immár istápon,
Mi módon kell nékem jól mennem ez úton?“

„Végső határához, fiam, életemnek
lm nem messze vagyok s látod vén fejemnek
Fejérségét s egyéb nyavalyáját ennek,

Sokszor, fiam, higgyed én eltántorodtam,
Imidé s amoda sokszor hanyatlottam,
Jákobként sok búval eddig vándorlovam.

20.



Kerék forma ugyan látod im ez világ:
De igen darabos ennek úta s sok ág 
Megsújt és így ember jobbra nehezen hág.

jó tanácsom azért im ez rövideden:
Isten igéjéhez ne légy csak idegen,
Útad végeződik, elhiggyed, nagy szépen.

Reád dühőskődő világnak habjain,
Az ördögöknek is ö mérges nyilain, 
Általmehetsz bátran félelmes útain.

Az Abrahám, Izsák, Jákobnak Istene, 
Pusztában zsidóknak ki vala vezére,
Te lábaidnak is lészen vezetője.

Lámpás gyanánt, fiam, ennek szent igéjét 
Tarts előtted, kövesd útadban intését, 
ügy éred el osztán Kánánnak szép földét.**

Illy tanácsát ifjak vegyék ez embernek, 
Valakik kívánják áldását Istennek,
Hogy lehessen boldog vége életeknek.

21.
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Ne hagyj, Ur Isten,
Kérlek, elvesznem 
Bűnömben;
Sőt légy kegyelmes 
És engedelmes 
Énnékem,
Te szent fiadnak 
Jézus Krisztusnak



Szent haláláért, 
Fogadásáért;
Mert ha meg nem szánsz, 
Előled elhánysz,
Jaj nékem!

Csalárdságomért, 
Álnokságomért 
Olly óra
Nincs, melyben szívem 
Teljes életem 
Halálra
Hogy nem rettegne 
Es nem reszketne,
Hogy bűnöm halma 
Gondolatimra 
Omlik, mint egy hegy, 
Kin szívem csak nyeg 
Óhajtva.

Légy megszánója,
Szabadítója
Árvádnak,
Hozzád kiáltó, 
Kegyelemváró 
Fiadnak,
Oltalmazója,
Erős hadnagya,
Légy szolgálódnak 
Bűnös fiának,
Nagy zokogással,
Téged szép szóval 
Áldónak.

Végy bé kedvedben 
És kegyelmedben,
Szent atyám!



Mint az Dávidot, 
Péter szolgádot, 
Jehovám,
Te szent fiadnak, 
Jézus Krisztusnak 
Halálát nézvén,
Kit értem is tén 
Teste szakadván, 
Szent vére hullván 
Keresztfán,

Drága intésed,
Ritkán törvényed 
Szívemben 
Érzettem, Uram,
Kiért várom rám
Szüntelen
Istenségednek,
Mint teremtőmnek 
Haragját félvén 
Gyakran s rettegvén: 
Mely ha rám omlik, 
Jaj, mint elbomlik 
Életem.

Megszabadító, 
Kegyelemadó 
Bölcs Isten! 
Alázatosan, 
Bizodalmason, 
Szüntelen 
Adjad elnyernem, 
Felséged kérem,
Szent országodat, 
Nézvén orcádat,
Mert romlásomra, 
Vagyon nagy búmra 
Ez világ.



Csillagok szerző,
Nap-, hóldépítő 
Szent Isten!
Légyen dicsőség 
És nagy tisztesség 
Mindenben 
Istenségednek,
Mint teremtőmnek,
Ki uralkodói,
Főidőn és mennyen,
A nagy tengeren 
Erősen.

22.
M á s .

J a j  t e n e k e d  ki  p r é d á l s z .
É s. 33. í.

Prédának ki őrül, erszénye megürül:
Mert Istennek átka forgódik a körül,
A kóborló ember bizony mégszégyenül, 
Rosszul gyűlt szérdékje rosszul ismét eldűl.

Egy rút féreg terem prédának gyomrában, 
Melynek jaj a neve a szent bibliában,
Kárt tészen e féreg ember jószágában 
Minden jó szerencsét megfojt marhájában.

Csuda, mely édesnek tetszik a más java, 
Kit magának foglal ember húzva-vonva:
De bizony illy mézből méreg lészen folyva, 
Mely embert meggyaláz mindenestül fogva.

Ennek igaz voltát Sándor bizonyítja,
Kinek sok prédából méreg Ion itala



És nagy birodalma sokfelé feloszla, 
Szintén mint a Trója gonoszul elbomla.

Lest hány a büntetés a gyors hamisságnak,
Tőr esik nyakában minden gonoszságnak: 
Késnek-é valamit? Adj helyt igazságnak, 
Idvósséges útát kövesd Zakeusnak.

Istennek haragja sem siet, sem feled,
Nem siet, hogy megtérj és jól tegyen veled:
De ha nem térsz, semmit bűnödben nem feled, 
Sőt kegyelem nélkül tűz módon rád gerjed.

Jónás idétt hamar Ninivé megtére, 
Istennek is rólok haragja eltére;
De hogy Jeruzsálem sokára sem téré, 
Ezért mind elnyelé őtet saját vére.

Magyar, kérlek téged, hadd el a prédálást,^ 
Országunkban való szörnyű nyúzást, fosztást, 
Szegény nemzetünkön való nagy kóborlást, 
Hogy nyújtson az Isten reád bű áldomást.

Régi Mátyás király hogyha felkelhetne 
És szép szemeivel ha reánk nézhetne, 
Mint a sebes esső rajtunk könyvezhetne, 
És sok gonosztévőt méltán büntethetne.

Elkölt az igazság, megholt Mátyás király, 
Kegyes Isten, csak te fejünk felibe állj, 
Sok gonoszságinkért minket meg ne utálj, 
Sőt fiad kedvéjért erőddel mellénk szállj.

Ezerhatszáz után harmincegyedikben,
Mikor magyar magyart prédálna frigyében,
Irám ezt nagy búmban, mintegy kék mirigyben; 
Isten jobbítson meg minket illy jgyünkben.
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Paizsa szegény fejemnek,
Én Istenem, légy éltemnek, 
Bátorítója szívemnek 
S vigasztalója lelkemnek:
Oh én lelkem, élj, Jézusban éljl

Engem azért fohászkodót,
Szívből hozzád folyamodót,
Végy kegyelmedben illy juhot, 
Önts ki mennyből reám sok jót, 
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj!

Lám ígérted irgalmadat:
Szent igédben jóvoltodat,
Azért küldéd szent fiadat,
Hogy velünk közlőd magadat, 
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj!

Én bűnömnek sokaságát,
Ne nézd, Uram, álnokságát, 
Vedd el inkább sok rútságát,
És törüld el poklosságát,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj! 
Csuda, mely igen óhajtja, 
Irgalmasságodat várja,
Én Istenem, szomjühozza, 
Szegény lelkem úgy kívánja,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj!

Így szólván: Nem akarom én, 
Hogy egy bűnös is elvesszen: 
Sőt inkább hozzám megtérjen, 
És örökké velem éljen.
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj!



így cselekedéi Dáviddal 
És szent Péter apostollal,
A szegény Magdalénával,
És több bűnös fiaiddal,
Oh én lelkem, élj, Jézusban éljl

Mikor bűnökért sírnának,
Szívek szerént bánkódnának, 
Kegyelmet tőled várnának,
Ok jó válasszal járának,
Oh én lelkem, élj, Jézusban éljl

Reménységek nem csalaték, 
Irgalmasságod nyűjtaték,
Bűnöst nem utálsz, megtetszék, 
Kik megtérnek, bizonyodék,
Oh én lelkem, élj, Jézusban éljl

Engemet is úgy kegyesen,
Végy kedvedben szerelmesen; 
Bűnben ne hagyj fekélyesen,
Sőt tisztíts meg kegyelmesen,
Oh én lelkem, élj, Jézusban éljl

Kegyelmes mennybéli király, 
Kérlek, engem meg ne utálj;
Sőt táboroddal mellém szállj 
Es erőddel környűlem állj,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj.

Irigy ördög ne árthasson,
Hogy kisértet ne bánthasson, 
Csak hozzám se járulhasson 
Es bűnökre ne hajthasson,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj.

Röpülj s őrülj azért, lelkem, 
Induljon hozzád bús szívem,



Hálaadást mutat hitem 
Néked, míg lészen életem,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj.

Az Ur Jézus áldozatja, 
Lelkemnek nemes zálaga, 
Rajtam légyen főikőit napja 
És tőled megnyerje s adja,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj.

Áldott a te neved légyen,
Szent lelked minket segéljen, 
Minden jóra vezéreljen,
Erre minden mondja: Ámen,
Oh én lelkem, élj, Jézusban élj.

24.

Más. S. K.
Nóta:  Téged Uram v a l a m

Bűn testéből 
S tőmlőcéből 
Ki szabadit meg engem? 
Melynek mérgét,
Súlyos terhét
Éjjel, nappal kesergem,
Jaj, mit tegyek 
S Uram, meggyek?
Édes szép reménségem!

A bűn alá,
Mint terh alá,
Eladattatott vagyok,
Mert a törvény



Lelki, de én
Testi s vétkeim nagyok,
Kikért bennem,
En Istenem,
Reszketnek minden tagok.

Lelkem ellen 
Kíméletlen
Testem is tusakodik;
Lelkem jómra 
Test gonoszra 
S ártalmamra vágyódik;
Két baj között 
Megütközött
Szivem csak sopánkodik,

Velem jár, kél 
Testem, míg él.
Noha rossz ellenségem,
Oly hasonló,
Mint egy vad ló:
Sokszor megragad engem,
Mert ha kedvét 
Tészem, elvét,
Csak nyomát is rettegem.

Mit kell tennem?
Bűnös testem
Tőlem el nem vethetem:
Ha hizlalom,
Bűvát vallom,
Mégis meg nem ölhetem:
Mert természet,
Ez az élet
Melléje kötött engem.
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Világ java 
S ékes szava



Mosolyogván fenyesget,
Ama méreg.
Lelki féreg,
Büntételre édesget,
Három Ínség,
Illy ellenség
Vájjon s kit nem szédelget?

Mint megfáradt,
Magán szakadt 
Bolygó juh, ollyan vagyok, 
Mint a sárkány 
Vad oroszlány 
Torkában sívok-rívok,
Jaj, ki lészen, ki kivészen, 
Uramhoz míglen jutok!

Lelkek Ura 
Fő Pásztora,
Keresd fel juhocskádat!
Ki elveszett,
Bűnre lépett,
Hozd vissza te szolgádat. 
Mosd el szennyét,
Kösd bé sebét,
Hadd hallgassa szent szódat.

Mire való 
Hangicsáló,
Engemet hívó szép szód?
Ki a bűnöst,
Nem érdemest
Kegyelmed mellé vonszod ?
Vigasztalod,
Hol meg sújtod,
Mikor jobbnak aránzod.



Bűnt megdúlja,
Fölyülmúlja 
Irgalmasságod árja, 
Megtérésre,
Uj életre
A bűnös embert várja, 
Békeségnek 
S kegyességnek 
Tárházát bé nem zárja.

Tekints azért
Szent fiadért
Rám kegyes szemeiddel;
Krisztusomért,
Én Uramért,
Bűneimet törüld el;
Eddig való 
Méltán sújtó
Vessződet, Atyám, törd el;

Engem szegényt,
Bűnös edényt,
Ha kegyelmedbe bévéssz,
Mint jó atya
Fiaira
Könyörülő szívvel nézsz, 
Bűnösöknek,
Kik megtérnek,
Ezzel nagy reménység léssz.

Én megadtam,
Uram, magam,
Kötözz meg Szent lelkeddel, 
Bűnök táján,
Rút pusztáján 
Ne tévelyegjek széjjel,
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Hogy végtére 
Még időre
Ne térjek m e g  veszéllyel.

Bár megkímélj,
Magad segélj.
Hogy testemet feszítsem, 
Világ, ördög,
Mely mint rút dög,
Ellen magam készítsem, 
Mint jó bajnak,
Örök jajnak 
Fegyverét eltérítsem.

Ha velem léssz,
ÓK erős kéz,
Ellenségem hátat ádl 
Mert el nem dűl 
Meg nem szédül,
Ki magát bízza reád,
Sőt reá száll,
Mely nálad áll,
Mennyei szent koronád.

Szent vagy, Uram,
Szent vagy, Uram,
Szent vagy és dicsőséges, 
Mérhetetlen 
S véghetetlen 
Jóvoltod és mélységes: 
Adjad nékem,
Hogy életem 
Lehessen idvősséges!



25.

M á s .

Könyvem forrási
Aradási
Induljatok!
Nyoszolyámat áztassátok,
Kezek, lábok, minden tagok,
Bűneimet sirassátok I

Mardosó féreg,
Bűn, mint méreg 
Epeszt s gyötör,
Lelkem, testem közt van nagy por,
Egyik a másik ellen tör,
Sebten sebhet, mind éles tőr.

Mint földnek pora,
Olly szapora 
Bűnöm árja!
Mint tengernek sűrű habja,
Szélvész mikor megindítja,
Lelkem csak el nem burítja.

Oh én hamu 
S por,
Kit majd elszór széjjel a szél,
Miért szívem, olly mint acél,
Istenétől nem retteg s fél,
Ha majd halál torkában kél.

Mint szárnyon járó 
Bár mint ráró 
Elrőpüljek,
Tenger mélyében merüljek,
Bár mindent távoly kerüljek,
Kősziklák közt félen üljek.
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Nincs hová mennem,
Én Istenem,
Színed elől,
Nyugodalmat lelkem nem löl, 
Mert rám vigyázsz mindenfelől, 
Rajtam szemed kivűl, belől.

Jövel, Ur Jézus,
Tőlem ne fuss 
Kegyelmeddel!
Félelmét szívemnek vedd el,
S gyógyíts sebem sebeiddel, 
Tisztíts meg piros véreddel.

Sebeid mélye,
Szegek helye,
Mint erős vár,
Minden bűnöst magához vár,
Én is abban rejtezem már,
Ügy nem követ végetlen kár.

Szent tested vére,
Lelkem bére,
Gyógyító ír,
Fülemben zengő boldog hír, 
Idvősséget azáltal bír,
Aki téged azért dícsér.

Végy hát kedvedben 
Szerelmedben,
Szent Jehova!
Mellyből ki ne essem soha,
Ha megbántalak valaha,
Ne légy hozzám, mint mostoha.

Jó szerencsémnek,
Életemnek



Ránts zabláját,
Ronts el szívemnek dagályát,
Törd el jóknak akadályát,
Ne fussam ez világ javát.

Itt vágj, itt égess,
Itt üss, itt mess,
Itt ösztönözz,
Itt sújts, öklözz, itt köpölyözz.
Bátor kemény írrel kötözz,
Csak örök életet szőrözz.
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26.

i. p . c .
Nóta :  Te k i n t s  reánk Űr:

Ne szállj pörben én vélem,
Oh én édes Istenem 1
Mert nem igazulhat előtted én lelkem,
Elkárhoztathatsz engem.

Mert én anyám méhében 
Fogantattam vétekben,
Ez világra lettem eredendő bűnben; 
Megförtőzött vétekben.

Néked bűnöm megvallom,
Mert én azzal tartozom,
Te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom, 
Segítségedet várom.

Az ördögnek kezéből,
Bűneimnek tőréből,
Ments ki megérdemlett nagy veszedelmemből, 
Tekints rejám az égből.
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Szent fiad haláláért,
Keserves nagy kínjáért,
Áldott szent vérének el-kifolyásáért,
Kegyelmezz meg mindezért.

Az o tisztaságáért 
És ártatlanságáért,
Szent kezein való sebeknek helyéjért,
Tövis koronájáért.

Én fertelmességemet 
És nagy sok vétkeimet,
Kikkel fertéztettem undokul kezemet, 
Rútítottam testemet.

Bocsássad meg, Űr Isten,
Óh áldott Atya Isten!
Kegyelemmel bővős, irgalmas jó Isten,
Nagy tűrhető szent Isten!

Az te áldott Szent lelked,
Kérlek, tőlem el ne vedd,
Sőt újétsd meg bennem, hogy dicsírjem neved, 
Szolgálhassak tenéked.

Reád bíztam magamat,
Te viseljed gondomat,
Igazgasd jó útra az én lábaimat 
És minden szándékomat.

Vigasztald meg szívemet,
Búban epedt lelkemet,
Ne hányd szemeimre undok vétkeimet 
És cselekedetimet.

Csak tégedet dicsírlek,
Míg e világon élek:



Tudom, nyugodalmat én te nálad lelek, 
Mikor innét kikelek.

Már örökké áldassál 
És felmegasztaltassál,
Áldott Atya Isten, a te Szent fiaddal,
Szent lélek malasztjával.

27.

M á s .

Miként Aegyptusban egy pellikán madár 
Nem tudja, mi légyen a mennyei udvar, 
Kiben az idvösség érdemünk nélkül jár,
Az Űr Jézus Krisztus abban igaz sáfár;

Noha az Űr Isten a mennyei kincset,
Nem adta ő néki amaz okos lelket,
Sem az idvősségre vezérlő Szent lelket,
Mert csak az embernek adta mindezeket:

Mégis keservesen Izrael pásztorát, 
Hangicsálván áldja mennynek, főidnek Urát, 
Hogy háládatlanság ne illetné dolgát,
Élteti, táplálja teremtett állatját.

Fiainak madár eledelt keresni,
Mindenben őnékik segítséggel lenni, 
Igyekezik szegény gondjokat viselni,
Gyakran ő fészkétől messze kell távozni.

De míg fiaihoz megtér eledellel.
Alig várja, lássa, mégyen nagy őrömmel, 
Gyenge fiainak légyen segítséggel,
Hát mind egyig régen megholtak méreggel.



Mert egy mérges kígyó bement nagy véletlen, 
Pellikán fiait sebheté fészkekben,
Méreggel egyenként megőlé helyekben,
Ki miatt halálok esék nagy véletlen.

Látván o fiait mind halva fekünni,
Nem tuda, mit tenni; kezde keseregni. 
Szerzett eledelét hová kelljen tenni, 
Megholtak fiai, kinek adjon enni.

Búvában pellikán az 5 maga mellyét 
Elkezdé szaggatni, hogy bocsátná vérét, 
Vérével öntözné ö megholt fiait,
Felelevenítné s így adná meg éltét.

Az Ur Jézus Krisztus szintén ezenképen 
Adámot és Évát teremté nagyszépen,
Az paradicsomban, a nagy fényességben, 
Béültette vala szép gyönyörűségben.

Pokolbéli ördög nagy hirtelenséggel,
Ki terhelvén vagyon ezer mesterséggel, 
Atyánkat, anyánkat megőlé a bűnnel,
Örök kárhozatnak isszonyú mérgével.

De a Jézus Krisztus, mint igaz pellikán, 
Fiaiért halált szenvede keresztfán;
Az ő szent vérével minket mosogatván, 
Feleleveníte, magát megáldozván.

Adjunk hálát azért a Jézus Krisztusnak,
Ki megszabadíta torkából halálnak,
Mérgét is elrontá a mérges kígyónak,
Ki megölte vala fiait Ádámnak.

Hát emlékezzél meg, ki ezeket hallod,
Hogy a régi kígyó az első Adámot,
Egy almával veszté e széles világot,
Ki miatt fiai valának mind rabok.
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[CXLVIII] P s a l m u s .  I. P. C.

Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban 
Akik vígadoztok véghetetlen boldogságban,
Vagytok megújult állapotban:
Az Úrnak nevét énekszóban 
No, dicsérjétek vígasságban!

Áldjátok az Urat, kik csak őnéki szolgáltok, 
Ártatlan ruhában tündöklő sok karangyalok!
Te is nap és hold és csillagok,
Valakik égi tűzzel bírtok,
Felszóval őtet kiáltsátok!

Egek sok részei, világnak nagy szélessége, 
Dicsérjed az Urat, tengernek titkos mélysége! 
Amelyet Isten ö felsége 
Bizonyos céllal bérekeszte,
Fel nem bonthat már senki keze.

Barlangok fenekén nyugovó mérges sárkányok, 
Setét havasokon lakozó vad oroszlánok,
Ti is iszonyú nagy cethalak,
Tenger őrvényit kik járjátok:
Aldassék az Űr, azt mondjátok!

Földi s mind égi tűz, fejér hó, kő, záporesső, 
Déli s északi szél, levegőég s könnyű szellő,
Tél, tavasz és nyár, őszi idő,
Mely négy részből áll egy esztendő.
Tőletek az Úr dicsérendő.

Szőlőtermő hegyek, felnyúló szép híves halmok, 
Vad s szelíd gyümölcsfák, zuhogó, csorgó patakok, 
Ligetes erdőn lakó vadak,

28.



Csúszó és mászó sok állatok,
Nevét az Úrnak mind áldjátok I

Megújult tavasszal hangos éneklő madarak, 
Szép új énekekkel áldjátok nevét az Úrnak,
Kis fúlemile, ki torkának 
A rekedések nem árthatnak,
Nyújts dicséretet a nagy úrnak!

Császárok, királyok, fóldi sok hatalmasságok, 
Nemzetes nagy urak, gazdagok és szabadosok, 
Bírák, tanácsok és polgárok,
Kik a közrendnek törvényt szabtok,
Ti is az Urat mind áldjátok!

Ti is szép tavaszi virághoz hasonló ifjak, 
Szüléknek örömi, gyermeki kedves seregek, 
Tiszta életű, kegyes szüzek,
Eszes és okos jámbor vének,
Az Úrnak nevét dicsérjétek!

Dicséret, dicsőség, tisztesség és háláadás,
A szentek urának légyen őrök magasztalás, 
Kiben soha nincs megváltozás,
Vagy ígérettől elhanyatlás,
Tőle fejünkre szálljon áldás!

29.

M á s .

Mágasztallak, én Istenem, uram és atyám:
Mert atyai gondod vagyon, teremtőm, reám, 
Szent lelkedet, Uram, övedzéd hozzám,
Illik azért magasztalnom s neved áldanom.



A ganéjból, porból, sárból lám felemelél, 
Érdemem nélkül engem bűnöst, Uram, tiszteiéi, 
Pharahó átkától s tüzétöl mentél, 
lrgalmason tartál, Uram s el is nem vesztél.

Tapsolással, tombolással viszem ládádat, 
Vígasságos nagy örömmel szent tábláidat. 
Megőrizem, Uram, parancsolatidat,
Igyekezem megfogadni hagyományodat.

Tháre fiát, Ábrahámot, megszabadnád,
Az őt királyt hadaival kezébe adád:
Sodomából Lóthot mentéd s kihozád,
A sok latrot tűzessövel égetéd s rontád.

Holofernes megőleték gyenge Judittul,
O nagy hada megbódula az egy asszonytul; 
Bethuliát mentéd rabló hadától,
Illy kegyelmes gondod vagyon az igazakról.

Illyést mikor a Jezabel asszony kergetné,
A sok hamis Bál-papokért hogy megöletné, 
Megakarád, Uram, szegényt tartani,
Egy fa alatt angyaloddal adatál enni.

A Dánielt", Dáriusnak ám bévádolák, 
Nagyhamisan a tanácsok hogy elárulák, 
Oroszlánok közé ám bétaszíták,
Azoknak is parancsolál, hogy ne bántanák.

Sydrák, Misách, Abdenágot hamis bálványért, 
Nabugodonozor király az imádságért,
Tüzes kemencébe igazságodért 
Bévetteté, de megőrzéd dicsíretedért.

Csudálatos nagy őrömmel s vígasságoson, 
Szabadítál árulóktul nagyhatalmason,



A tengeren, Uram, engem szárazon 
Altalhozál s megszállttal nyugodalmason.

Zengedező cimbalomszó s hegedűszó zeng, 
Én alattam Parnassusnak nagy hegye is reng, 
Libánus havasán éneklésem cseng,
Mindenféle musikáim szólnak, ugyan peng.

Égteremtő, nap-, hóldszerző, csillagépítő,
Te vagy, Uram, főidnek színén a legeltető, 
Gonosztól őriző, kegyesen mentő,
Mindeneket rendi szerint el is végező.

Méltó azért, méltó azért, méltó dicsírni, 
Örvendezni, vígadozni s felmagasztalni,
Szent nevedet, Uram, áldani s félni, 
Szabadultnak nékem, Uram, hálákat adni.

Énekeljen a virgina, citera, hárfa,
Nagy orgona, trombitáknak harsogó szava: 
Mert az Ur Istennek ez akaratja,
Minden állat, kit teremtett, hogy őtet áldja.

Keserűség s bánat után vígasságot ád, 
Rágalmazó nyelvek ellen vigyáz te reád, 
Szegény lelkem, Uram, imhol jő hozzád,
A királyok és császárok urát majd megládd.

Igazsággal s vétek nélkül való szólással 
Otet várjuk és kimenjünk hozzá lantszóval,
Mi szívünknek tiszta áldozatjával,
A gloria és hosánna övé fiával.
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Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet,
Hozd el sietséggel, hajts le az egeket,
Szállj le, vídámíts meg bánatos szívemet,
Ki bűnei miatt szenved nagy gyötrelmet.

Szűkölködik lelkem te kegyelmed nélkül,
Mint a szomjú szarvas hideg forrás nélkül, 
Erőtlen én erőm segedelmed nélkül,
Jól tudom, nem vagyok gonosz vétek nélkül.

Bizonnyal esmérem testem gyarlóságát, 
Megnehezíttetvén lelkemnek fájdalmát,
Kiért szegény fejem megalázta magát, 
Felségedtül kéri bűne bocsánatját.

Annyira rettegi felséged haragját,
Nem mér bátorkodni, úgy szégyenli magát, 
Hogy gyarlóságából mennynek, földnek urát 
Megbántotta, értvén háládatlanságát.

Lefüggesztvén nézi földnek apró porát,
Ahhoz hasonlónak isméri ő magát:
Azért Felségedet, véle jól tött urát 
Erősen rettegi, látván hamis voltát.

Igen nagygyakorta akar megkövetni,
Te szent felségeddel szövetséget vetni;
De bűnei miatt nem mér szemben lenni, 
Félvén haragodat, talám megemészti.

Nyilván most ismérem: könnyű a bűnt tenni, 
Mint a nehéz kőnek tengerben merülni;

30.



De nehéz belőle szárazon kijőni,
Valakit, Ur Isten, megakarsz büntetni.

Teljes bű kegyelmű, irgalmas Isten vagy, 
Bűnben heverőkhőz te rettenetes vagy;
De a megtérőknek kegyelmes atyjok vagy, 
Szent fiadért, kérlek, engemet is ne hagyj.

Vond meg ostorodat, melyet rám bocsátál, 
Törd el a vesszőket, mellyekkel sújtottál, 
Szerelmes szent Atyám, mikor haragudtál, 
Mellyel bűneimből hozzád felindítál.

Hálá légyen néked, hogy meglátogattál,
A félelem által próbálni akartál,
Mellyel országodra nagy utat nyitottál,
Halál árnyékából ugyan kiragadtál.

Az én életemet tenéked szentelem,
Te segítségedből csak jót cselekeszem, 
Irgalmasságodat mindennek hirdetem,
Míglen futásomat földön elvégezem.

Dicsértessél mennyben, örök Atya Isten,
A te szent fiaddal egyenlő felségben
És a Szent lélekkel, áldj meg kérésünkben,
Hogy mi holtunk után mehessünk elődben.

31.

M á s .

Az Ur Isten nékem édes táplálóm,
Minden dolgaimban csak ő az én igazgatóm,
Nem hágy engemet teljességgel megnyomorodnom, 
Életemben nem hágy engem megromlanom.



Sokszor történt nékem háborúságom,
A hamisak miatt sokszor esett bújdosásom;
De mindenkor jó helyen lőtt én megnyugovásom, 
Jámboroktul megvolt én táplálásom.

C sak az Isten én lelkemnek vezére,
A gonosztól én életemnek eltérítője,
Az ő áldott szent nevének nagy dicsíretire,
Az igazságnak ösvényén viselője.

Nem rettegek semmi veszedelemtől,
Még az halálnak is ő nagy kegyetlenségétől:
Mert oltalmaz az én uram engem mindenektől, 
Velem vagyon, megment minden ellenségtől.

O énnékem megőriző pásztorom,
Noha tőle bűnömért néha ostoroztatom;
De viszontag kegyesképen megvigasztaltatom, 
Mint atyámtól soha el nem hagyattatom.

Drága szép ajándékokkal megláttál,
Tisztességgel, én Istenem, megajándékoztál:
Noha bosszontod ellenségimet te azokkal;
De tartod az én lelkemet vígassággal.

Azon kérlek, én Istenem, tégedet,
Környékezd meg te kedveddel az én életemet,
A te irgalmasságod biztassa én szívemet,
Te jóvóltad bírja az én életemet.

Hogy csak néked élhessek e világon,
Vígy engemet örömre, Uram, a más világon: 
Mert nincs tökéletes boldogság itt e világon, 
Csak te vagy, Űr Isten, az én vígasságom.

E dicsíretet a szent Dávid éneklé,
Mikor Isten őtet háborúiból kimenté
Es a Zsóltárkönyvben versekben igy helyhezteté,
Békeségéért az Űr Istent dicsíré.
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M á s .
A z  I s t e n n e k  a t y a i  g o n d v i s e l é s é r ő l

Mire bánkodol, óh te én szívem,
Tőröd magadat illyen igen 
lm a testi jókért?
Bízzál csak az Űr Istenben,
Ki uralkodik mennyégben!

A nagy Ur Isten nem hagy tégedet,
Tudja ő minden szükségedet,
Mind e világ övé:
Azért minden szükségedben 
Bízzál csak az Ur Istenben.

En Uram és én Istenem te vagy,
Szegény szolgádat, engemet ne hagyj,
Oh én édes Atyám!
Én te szegény fiad vagyok,
Senkiben bízni nem tudok.

A gazdag bízik az o kincsében,
De én bízom csak az Ur Istenben,
Noha szegény vagyok:
Mert a ki ő benne bízik,
Soha meg nem csalatkozik.

Illyés prófétát vájjon ki tartá,
Mikor sokáig essö nem vala,
A drága időben?
Egy özvegyasszonyhoz méné,
Ki néki gondját viselé.

32.



Egy fa alatt, hogy elaludt vala;
Egy angyal ó hozzá jött vala,
Ételt hozott vala,
Mellyel negyven nap megéré,
Míg felméne Horeb hegyére.

A Dánielről sem felejtkezék,
Mikor verembe ő bevettetek 
Az oroszlánoknak;
De nékie ételt külde 
Szolgájától Habakuktól.

József Aegyiptomba eladaték,
Ott a királytól fogva tartaték 
O jámborságáért;
De őt Isten el-kimenté, 
Aegyiptomban úrrá tévé.

Nem hagyá a kegyelmes Ur Isten, 
Ama három ifjat hogy megégjen 
Tüzes kemencében;
De őket épen megtartá,
És onnan kiszabadítá.

Oh Isten, most is ugyanazon vagyl 
Régi hatalmad most is ollyan nagy 
Kérlek, engem ne hagyj,
Add meg lelki szükségemet 
És áldd meg én életemet.

Nem kérek, Uram, én gazdagságot, 
Ami szükségem, aztat jól tudod; 
Mert mindeneket látsz,
De főképen erre kérlek,
Uram, hogy teveled legyek.



Minden, ami e világon vagyon, 
Arany, ezüst és egyéb marha, 
Akármi légyen az.
Csak egy kevés ideig tart 
Es idvességet nem adhat.

Nagy hálát adok, Uram, tenéked, 
Hogy értenem adtad mindezeket 
A te szent igédből;
Adj csak végig megmaradást,
És idvességes kimúlást.
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1.

Játszik az szerencse most szegény fejemmel,
Vállamra nagy terhét rakta veszélyemmel,
Fájdalmam tőbbíti kénos sebeimmel,
Örvendetes napot nem érek kedvemmel.

Állhatatlanságát tudtam s reám vártam,
Magas körekőre noha fel nem hágtam,
Kezépsö részen is igen félvén jártam,
Sokaknak leestét vég voltáról láttam.

Nagy hatalmú Isten, ki reám gondoltál,
Eleven férgecskét ez világra adtál,
Köntössel, sok jóval naponként tápláltál,
Elmét, okosságot életemhez szabtál.

Paraszt Agatocles korongját forgatja,
Piacon fazekát kongatván árolja;
Másfelől szerencse koronáját tartja,
Szép Siciliának holnap lesz királya.

Ellenben viszontag nézd, mint hízelkedik,
Policrates király gazdagságban bízik,
Drága smaragd győrőt hal gyomrában leiék,
Azzal is szerencse neki hízelkedik.

Teljes életiben soha kárt nem vallott,
Csak meg sem gondolta, mi hidegtől fázott,

Balassa Bálint összes munkái 2 4
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Egy persa foglya Ion, láss hatalmas rabot, 
Ki felakasztatá királyt, úgy mint latrot.

Kétséges, elhiggyed, szerencsének dolga,
Félj tőle, mikor ő hozzád mint hő szolga,
Jó kedvét mert rajtad ha sokáig tartja,
Nagyobb veszedelem terhét reá adja.

Szegénynek, gazdagnak csak egy az ő sorsa, 
Taskannak, bársonnak mind egy az jutalma,
Ha ma gazdag király szép, mint arany alma, 
Holnap kuldus lehet, vagy megrothadt alma.

Igyunk azért, Horváti — töltsed poharomat,
Víg lakástul soha ne szánjad káromat,
Hogy bú, bánat, sok gond ne rágja gyomromat, 
Kivel mit gondolok, várnám halálomat.

á t
a Z

Oh mely szép dolog volt, Isteni az barátság, 
Hamisat nem kíván, mert minden igazság 
Benne vagyon és nincs olt semmi álnokság.

Az barátság ollyan, hamisat nem kíván.
Sőt mindenkor örül barátjának javán,
Igenis bánkódik szíve szerint kárán.

Igazság mindennél nagyobb barátságban, 
Halálát nem szánja vére hullásában,
Kedvét tölti akkor, hogy juthasson abban.

2.

Az barát ságnak tökéletes  volt 
ez kis énekből vehetik eszében 

barát ságszerető emberek.



Nem kis bosszúságot tenned az barátság.
Mert ha kívántatik nagy sok szarándokság,
Azki után szokott lenni sok fáradtság,

Sándor is igazán viselt barátságot,
Mert Ludovicusért nagy sok fáradtságot,
Bajt víván érette, talált igazságot.

Énnekem is, higgyed, vagyon oly barátom, 
Tisztességes helyen azkiért halálom 
Azhol kívántatik érette, nem szánom.

Gisipus elveszté Titusért országát,
Egészségét, kedvéért midőn uraságát,
Hogy Titusnak adá az szép tartományát.

Maga Gisipusnak jegyese volt asszony,
De barátját látván hogy búskodik azon,
Kiben semmit nem is tudott akkor asszony.

Most is vadnak néha igaz barátságok,
Azkiért is esnek szomorú rabságok,
Kit meg is bizonyít mezei halálok.

3.

A d  n o t a m :  G y á m o l t a l a n  h a b o k  k o z o t t  
e v e z e k  etc.

Csudálatos nagy bánatja szívemnek s lelkemnek,
Érkezik most újobb kénja fejemnek, testemnek; 
Szerencséje elfogyott éltemnek,
Nincsen vigasztalója bús elmémnek,
Csak miattad, édes lelkem, gyótrőlmimnek,
Vagyok már örvényében veszélyünknek.
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Mert az te én reám való nízésid és intésid,
Szerelmedbül indult fris szemek mosolygásid 
Felindíták szívemnek háborúit,
Nemkülönben mint tengernek habjait,
Révész ellen szélvész nagy veszedelmit 
Véghez vinni mint akarja szándékit.

Ez végre vágytam-e te szerelmedben s kedvedben,
Hogy így hozád szegény fejem veszélyben s essetben? 
Remíntelen szomorú törtíntben,
Vigasságtül üres rabtömlőcödben,
Vártam inkább, hogy bevégy te vég kedvedben,
Igaz  szívből való te szeretetedben.

De kérlek, ha lehet, hogy már szánj meg s engedj meg 
Nám érted szívem panaszát, ne állj meg, de újíts meg, 
Azmit mostan tüled kérek, legyen meg.
Játszottad szerelmed ne csaljon meg;
Hozzám való hív szerelmed legyen csak úgy,
Mert szívem fájdalmát így gyógyíthadd csak meg.

Nem kíván ám szeretet képmutatást, áltatást,
Hanem igaz szívből való indulást, megállást;
Isten is úgy ad azoknak vég áldást,
Szerencséjekben elő való mozdulást!
Én bennem se kételkedjél, de nagybizvást 
Szolgáltass, ha ezt követed mingyárást.

Véget vetek siralmas panaszomnak vagy szómnak;
Nem mondlak okának sok bánátimnak s fájdalminak,
Már ezután tartlak vigasztalómnak,
Szerelmeddel gyógyító orvosomnak,
Hívén igaz szerelmét te hív voltodnak.
Hozzám mindenekben szegény foglyodhoz.

Istennek ajánlak már ő kéziben s kedvében,
Tartson meg mindvégig hív szerelmedben, kedvedben;



Bút ne ontson soha le örömedben, 
Szerelmed neveljen hozzám hívségben; 
Adja is személyed látnom jó egészségben, 
Rövid nap kezedet fogván kezemben.

4.

Cantio militaris.

Panaszkodással,
Keserves jajszóval 
Pannonia siratja 
Magyarok országát,
Az ő kedves anyját 
Hogy árvaságban látja; 
Mert vitéz Mars apja,
Azki volt gyámola,
Immár őtel elhalta.

Ekképen siratja,
Míltán is gyászolta 
Trója maga hadnagyát:
Az vitéz Heklornak,
Seríny vigyázónak 
Remíntelen halálát,
Mihent holta törtint 
Könnyen hozzája fért 
Ellensíg törte falát.

T e  is bár sirassad,
Mind holtig gyászoljad 
Ezt az vitéz atyádat,
Ki bőcsületedért,
Szíp zöld koszoródért,
Sok halálos bajt vívott;



Anyádat ípsígben,
Szip győnyörüsígben 
Titeket feltartott.

K i  olly szép országra, 
Nagyobb míltóságra 
Valaha szert tehetett; 
Vájjon mely királynak 
Fényes udvarának 
Nagyubb híre lehetett? 
Amint vitézidnek 
Szittijaji vírnek 
Hírek-nevek terjedett 1

Oh áldott boldog föld! 
Voltál kedves, szép, zöld, 
Ekés minden határod; 
Szép nemes címered 
Az égig tündöklett,
Hirrel rígen szabadságod; 
Sok ezüst-arannyal 
S vad, kövér barommal 
Bű minden tartományod.

Sok vitéz emberek 
Te hozzád sietnek,
Mert nálad volt lakások; 
Nemessígszerzísnek,
Az szép vitézsígnek, 
Tanuló iskolájok;
Sok fáradságokért,
Nehéz próbájokért 
Tűled volt igaz zsoldjok.

Érdemesebb ki volt, 
Serínyebben harcolt,
Vitéz bajnoktársával ?



Vitézsígnek jelit 
Karjának erejit 
Megmutatá kardjával; 
Koszorót laurusból.
Melyet nyert vitézül,
Az ő fejiben nyomta.

Gazdag várasokkal,
Üst-, aranybányákkal,
Oh nemes Pannonia!
Legelő mezőkkel,
Szép halas vizekkel 
Híres valál valaha;
Bortermő szőlőkkel 
Szíp, szíles mezőkkel:
Nízd, már mennyi sok híja!

Híredben, nevedben,
Ily sok szépségedben 
Igen nagy csorba essett; 
Nemes országodnak 
Minden állapotja 
S szabadsága elveszett; 
Szörnyű nagy pusztítást, 
Igetíst, vírontást 
Benned az ellensíg tett.

Mint tengeri habtul 
Gályásmester nélkül 
Az gálya hányattatik: 
Elfogyott reménség,
Mert semmi segítsíg 
Szegínynek nem adatik;
Nem használ kiáltás,
Sem habhoz kapdozás: 
Egyszersmind csak eldűlünk.



Ollyannak mondhatom 
S ahhoz hasonlítom 
Ez mostani sorsodat,
Kit átkozott irigy 
Jótítemínyedért 
Árva fejedre hozott;
Sokféle nemzettel,
Hallhatatlan néppel 
Azki tíged elrongyolt.

Nemcsak nyilvánvaló 
Keresztyén vér szopó 
Pogány megrontja fiát:
De még hajas szomszíd 
Mardosó kutyakínt 
Reád kíszíti agyarát,
Hogy tíged megmarjon, 
Javaiddal bírjon,
Elnyerhesse hazádat.

D e  most is aluszol,
Mint egy holt úgy nyugszol, 
Mit gondolsz te magadban? 
Múlik vitézsíged,
Tompul rígi híred,
Van píldánk az országban: 
Mindaddig csűgődöl, 
Maholnap kísíssel 
Majd tort vetnek nyakadban 1

Mind egyenlő szívvel,
Teljes értelemmel,
Egyaránt vitézkedjünk! 
Elveszett hazánkért, 
Özvegyek-, árvákért 
Szívesen iparkodjunk!
A pogány tőröknek,



Reánk törő népnek 
Csúfjai hogy ne légyünk!

Vér bennünk buzduljon, 
Tőrökre forduljon,
Lígyünk rígi magyarok! 
Hazája-szeretők, 
Szabadságoltalmazók! 
Ország pusztításán, 
Nemzetünk romlásán 
Bosszúálló párducok!

I\Te szánjunk éltünket, 
Ontani vírünket,
Sok szép lakóhelyünkért! 
Nemes címerünkért. 
Elveszett szabadságért, 
Bátran vagdalkozzunk! 
Hadd lássák, mit tudunk 
Jó zsíros határunkért!

Kevesen hogy vagyunk, 
Kétsígben ne essünk,
Fílsz ne fojtsa szívünket! 
Egyedül csak Isten 
Csudálatosképen 
Veri az ellensíget;
Ha mink jók leszünk 
És egymást szeretjük: 
Elhidd, megsegít minket!

Azért könyörögjünk,
Szent Felsígit kírjük: 
Lígyen az mi hadnagyunk! 
Vezérlíse után 
Romoljon az pogány, 
Terjedjen rígi hírünk;
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Országunk ípüljőn, 
Ellenség hadd higgyen, 
Mely jó az mi Istenünk!

ílly igyekezetre,
Szíp vitézkedísre 
Segíljen az Úr Isten!
Valamit elvesztett 
Szegíny magyar nemzet,
Mindent visszanyerhessen!
Még az én két kezem,
Puskám, hegyes tőröm 
Pogányban kárt tehessen!

A z ezerhatszázban 
Hogy ezeket írám 
Hatvanhat esztendőben,
Ekém után jártam 
S arra is vigyáztam,
Hogy ehessem kenyérben;
Zabot is vetettem,
Mert lovat szerettem,
Vettem hasznát mezőben. Amen.

5.

C a n t i o  a l i a .

Gondolkodjál, szegény magyar, vígre hova lísz? 
Ez világ, ki mint egy tenger, tíged megemíszt, 
Rakva hálóval és tőrrel, majdan békerít 
S onnan rígi szabadsághoz soha már nem térsz!

Serkenj fel mily álmajidbul, vigyázz magadra! 
Mert sok idegen nemzet jütt bé az országra; 
Azkinek lehettíl volna azelőtt ura:
Maga jobbágyivá tíszen majd nemsokára!



Rígi jó vitéz elejid ollyanok voltak,
Hogy világbíró Sándorral követ is hántak,
Ellensígtül az országot megoltalmazták,
Jó hírt s nevet magok után igazán hattak.

Nem szántak szabadságokért vírt kiontani, 
Nemzetijért, hazájáért bátran harcolni;
Azki akart nemessíget akkor szerzeni:
Szemtűi szemben ellensíggel bajt kellett víni.

Nemessíglevele ípült jó vitézsíggel,
Az cimerit karddal írták szíp piros vírrel,
Annak pecsétit megnyomták hírrel és névvel,
Sokan értek megfizettek fejekvítellel.

Kevés magyar találkozník, ki azt akarná,
Hazájának szabadságáért hogy fegyvert fogna,
Rígi nemeslevelit megújítaná,
Hogy még egyszer szegíny magyar vírszemet kapna!

Az rígi paraszt píldákban szokták mondani: 
Egyenetlen jármű tulkon nehéz szántani,
Azmely ország egymástul kezd elhasonlani,
Nincs remínsíg megípüljön, el kell romolni!

Szüksíg volna, ki országnak leveszi zsírját,
Sok számtalan juharnak nyíreti gyapját,
Kétszer fejős teheninek gyüjteti vaját,
Hogy még egyszer vitézmódra forgatná kardját I

Fegyver helyett inkább rántja teli erszínyét,
De nem azért, hogy vígekre osztaná pínzit,
Avagy rabot szabadítana az nagy Istenért,
Hanem annak, ki reá ad jó interesit.

Szálljon még magyar nemzetre egyszer oly idő,
Hogy ne légyen ellensígtül ő tanácskérdő,



De sőtt inkább lígyen országa-vítő,
Rajta hatalmat vehessen, mint csirkén az ólyő.

Kiki immár vegye elől éles fegyverit,
Koronáért, igaz hitírt, az szabadságért, 
Hírünkért, nemzetsígünk maradásáért,
Ne kímílje vírontástul erős karjait 1

Mint az sólymok galambokat midőn csapdossák 
Vitézek is tigrismódon ügy harcoljanak, 
Rézdobokat, trombitákat megfűjassanak, 
Henyílísnek bíkít hagyván, ahhoz lássanak!
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N. 1.

Bánom, hogy úgy búsulok, 
Valamerre fordulok,
Bánatomban indulok,
Csakhogy el nem ájulok;
Más pedig táncot is jár, 
Vigasságomra nem vár:

Holott én nem újulok!

Azon te fogadásod 
S nem régi ajánlásod,
Hogy nem lész víg ugrásod,
Se megvigasztalásod 
S meddig hozzád el nem vársz, 
Addig egy táncot nem jársz; 

Mert szívem te sullyasztod.

Lássad, bármint táncolnál,
Csak osztán ne bánkódnál,
Mert magamat is avval,
Tudom, megvigasztalnál!
De hogy tőlem elfordulsz, 
Alábbvalókhoz indulsz:

Súlyosabb bűn nincs annál.

Azt tudod, hogy úgy éltem, 
Mint hattad, jobbnak véltem, 
Hogy most szívedet féltem, 
Onnat is megítéltem:
Hogy másoknál sok jeled,



Hív szívem pedig veled,
Mert igazán cseréltem.

Szívemet hív szívedért,
Mert szíved többet is ért, 
Magamat szépségedért,
Vagy inkább hűségedért,
Hogy nem volt mit mívelnem: 
Neked adtam, szerelmem,

T ökeletességedért.

Szívem is nálad marad, 
Hívednek is más árad,
Látom magam nagy kárát,
S kin vegyem meg az árát? 
Vigasságom mind halad,
Mert örömem csak nálad,

Szív nélkül el sem fárad.

Akkor hozzám hív voltál, 
Ellenem nem is szóltál 
S már búval megrontottál,
Hogy illy nagyot botlottal, 
Cziernast játszol azokkal,
Bánom, hogy volt másokkal 

S még rám is panaszoltál!

Búsulásra nem kis ok,
Hogy kegyelembe mások,
Kik nem érdemlik, azok 
Akarnak lenni társok.
Kezem miatt elvesznek,
Előttem még sem lésznek:

Nincs messze már a gyászok!

Az én kedves károlyom 
Hogy elszalad, ha hallom,
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Csak helyét feltalálom 
S már bánatnak nem vallom, 
Mert valamikor látom,
Kedves koncra kiáltom, 

Visszajön, azt javallom.

Látom szokott helyedet, 
Esmérem személyedet, 
Elragadtad szívemet,
En pedig friss szívedet,
Mikoron nem kaphatok,
Vissza nem kiálthatok 

Néhai hívségedért,

Igaz, hogy hited tartja,
Máshoz magát nem mártja,
De hited gyenge hártya,
Más is meglyukaszthatja!
Régen dicsért hívséged,
Hív tökéletességed

Mingyárt általfoly rajta.

Nem kérkedhetnek velem,
Noha volna sok helyem!
Hun, ha igazán vélem,
Kedves volna személyem! 
Látom, attul is megtér,
Ha hited elmémbe fér,

Nem nálad, úgy ítélem.

Tréfából máshoz kaptam,
De csak csókot sem adtam,
Sőt még táncba sem hágtam, 
Még szemedet nem láttam; 
Szívem, nálad szerelmem 
S hogy lehet mást kedvelnem: 

Még senkit meg nem csaltam. 
Ballassa Bálint összes munkái 25



Hogy mondod hát felőlem. 
Hogy minden ok csak tőlem, 
Te, mensz el mellőlem 
Én szemedet kerülőm?
Kérlek, add meg szívemet, 
Vagy nyújtsad hív szivedet, 

Mert én jódat őrülöm!

Én okot nem keresek,
Hogy tőled elmehessek, 
Tudod, hogy okok ezek, 
Nézd, ha nem keservesek! 
Ámbár hited elvész is. 
Hymen köztünk nem lész is: 

De holtig szolgád leszek!

N. 2.

Gyöngynél kegyesb szépet, 
Ragyogó szép képet 
Óhajtok, mert éget 
Fénnyel s nem vet véget.

Talán vakmerőség 
Abban a reménység:
Rajt hogy ki ne tessék 
Nagy esmeretlenség?

Ollyan vak félelem 
Van s méltóbb szerelem 
Szívemben mivelem,
Ki miatt nincs helyem.

járja bús fejemet 
Zárja víg kedvemet,



Óhajtván szívemet,
Panaszlom éltemet,

Hozzád hiv szerelem 
Indít bajt szertelen,
Az félelem ellen
Nem hagyván* ez helyen.

Azért bízvást immár 
Kegyelmet tőled vár 
Merész szívem s hamar 
Ékességedhez jár.

Gyöngy vagy s náladnál nincs 
E földön drágább kincs 1 
Légy kegyes s rám tekénts, 
Hogy belém kedvet hints.

Így nyújtom szívemet,
Vegyed szerelmemet,
El ne vess engemet,
Ne szegd meg kedvemet.

Soha senki neve,
Olly rabbá nem teve,
Légy hát szolgád híve, 
Galambocskád íve.

Azért esméretlen 
Levelem kikeljen,
Bár légyen véletlen,
Azzal nem illetlen.

Lássad, ha véteknek 
Allitod szívemnek 
Sebét, szépségednek 
Nyila oka ennek.



Az okát vétkemnek 
Bérül szerelemnek 
Adjad és szememnek 
Látását színednek.

Igaz oka te vagy,
Nálam Vénus hogy nagy; 
Tied vagyok, ne hagyj,
Hív szívet te is adj.

Itt nem versfejeknek,
De minden verseknek 

eleiben a két név, 
Melyeket íratott 
S versben foglaltatott 

bennem való igaz szív; 
Uram, ne hozz gyászhoz,
Sőt adjad egymáshoz 

mind a kettőnk legyen hív.

N. 3.

Bujkálsz s nyílván van szépséged, 
Minthogy fénylő dicsőséged 
S ékességed jelent téged.

Ámbár titkos rejtekedben,
Bújjál kősziklás helyekben 
S vad erdőkben: nem maradsz benn !

Lopós tolvaj magam lészek 
S arra mesterségím készek,
Hozzád férek, drága fészek!

Arany fészek te vagy, szívem!
Légy csak úgy, mint kezdted, hívem, 
Rubintkővem, drága mívem!



Soha más helyen nem hagylak, 
Űzlek, míg fel nem talállak,
Hozzám várlak, szívben zárlak.

Szaladsz, nem gondolsz, hogy intlek, 
Mert ha futsz, eséstől féltlek,
Várj meg, kérlek, majd elérlek.

A te szívedet elveszem,
Ha megkaplak, szerelmesem!
S nagy kegyesen belém teszem.

Bátor olly légy, mint a gyors őz, 
Vénusnál fényesebb szép szűz,
Lábam megűz, szívem meggyőz.

Akár sebes, mint kilőtt nyíl 
S föld gyomrából kirekedt szél,
Szívem a cél s téged elnyél.

Lássad, akárhová szaladsz,
Engem mégis el nem haladsz,
Nálam maradsz, hű szívet adsz.

Indulj, ha van hová menned,
De holtig kell velem lenned;
Mit kell tenned? föl kell venned!

Nincsen neked olly vad helyed,
Hun szívem nem volna veled,
Mert szép mellyed fészkemmé lelt.

Tovább el nem mehetsz tőlem,
Mert hív szívedet kérülöm,
Hogy már velem azt kedveljem.

Hadd már, én is jó kedvedben 
S megnyugodjam szerelmedben 
S maradjak benn hív szívedben.

Élj őrökké, drága virág 
S Pólusnál fényesebb csillag, 
Rozmaringág, szerelmes láng.
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N. 4.

Bujdosván tétova repdesek,
Örömet sohonnan nem veszek, 
Még sok ellenségimről 
S elpusztított fészkemről

nem teszek.
Azért minden, ki ellenem állhat,

Ki cselekedettel nem árthat,
Ejt mégis sok mérges szót,
Akiért tőlem is jót

nem várhat.
Látom már, hogy sok reménységem 

Nem lész óhajtott könnyebbségem! 
Szívem bánatra jutott 
S tőlem éppen elfutott

szépségem.
Amint hogy Tantalus vizében,

Úgy úszók én reménységemben:
De hasznot nem láthatok,
Mert semmit sem kaphatok

ezekben.
Szerencse néha távúi nyúlik,

Csillagja szemem előtt fénylik,
De mingyárást mostoha 
Annyira, hogy azt soha

sem vélik.
Sólyom ------ ------- ------- —*

N. 3.

Békóban már
Egyben hogy jár 

s kettő nem újság.

*  A  m ásoló jegyzete : f o l y t a t á s a  h ib á z i k .



Másnak engedd 
Tár sót szenvedd, 

akármi rabság,
Mert nem keserűség,
Sőt még gyönyörűség 

ollyban társaság.

Akaratos,
de nem tartós

két békó vagyon:
Ki benned él,
Csak társtól fél, 

hogy ne támadjon 
S más azon fogságban, 
Békó társaságban 

hogy ne akadjon.

Lágynak mondja,
Ki nem tudja 

ezek rabságát; 
Kupidónak 
És Junónak

kemény fogságát;
De ott súlyos rabság 
Szerelem s királyság, 

hun tudják, hiba s gát.

Állandó nincs 
Se örök kincs 

a királyságban;
Vagy fösvények,
V a g y  irigyek

nem hagyják abban; 
Szél magosra talál, 
Szerencse meg nem áll 

nagy méltóságban.



Semmivé lesz, 
ha fegyver lesz 

uralkodása;
Mert ki féli,
Mind gyűlöli: 

székét megássa 
S ha ma kedvekben ül 
Hónap szívek meghűl 

Sándorom lássa.

Sok gond éri, 
ha isméri

kötelességét;
Sok késérti,
De több sérti 

nagy dicsőségét; 
Törvénye is köti,
Mert a nép követi 

magos felségét.

Árulóknak, 
gyilkosoknak 

serege lesi;
Reá lest hánnak 
S ő társának 

vesztét keresi; 
Kevélység, fösvénység, 
Félelem, irigység 

ezt cselekeszi.

Békés szolga, 
kinek dolga

Vénusra jutott.
U1 szívében,
Mert kedvében

nagy tüzet gyújtott;



Víg szerencséjétől, 
Szabad elméjétől 

Szegény elfutott.

Arannyal sem 
Juthat eszem 

Szabadságához,
Mert egy virág,
Vénus csillag

foglalt magához;
Páris Helénához 
Se más nem volt máshoz 

úgy, mint én ahhoz.

Lakat csukva
nagy tűz gyújtva

bágyadt szívemben; 
Éjjel-nappal 
Egy virágszál

forog elmémben;
Nála nélkül tetszik, 
Hogy szívemet metszik 

Szeretetemben.

Igájában
nem híjában 

békójában tett;
Nála nélkül 
Orcám kékül, 

orvosság is árt.

Nem akarom, 
hogy e járom

Mást is bézárjon, 
Rossz vonyás lész,
Én, vagy ő vész, 

velem ne járjon;



Nem jó, ha vagy hívem, 
Hogy belőled szívem 

epét ne várjon.

Tied szívem! 
tartsad, hívem, 

egyes erővel:
Szíved békóm 
Szép hajlékom, 

de ha kettővel 
Közlőd, ketté szakad 
S rab szívem kiszakad, 

szorost nem kedvel.

Hagyj vagy nekem 
S lész más fészkem, 

vagy másnak békét! 
Látom hamar 
Elhányod már 

szerelmein fékét,
Mert kire támadnak 
Rossz irigyek, annak 

lecsapják székét.

Ep szerelem
S egy fejedelem 

Irigytől nem fél.
Ki szereti 
S meg nem veti 

Istenét, míg él,
Mert fészkét, s ki magát 
Meggyőzi s világát, 

nem éri rossz szél.
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N. 6.

NB. Az első írás első betűi Petróczi.
A felette lévő igazításnak B a la ssa .

Bomlik
Pártos a szerencse, meg sem áll forgása,

Méz alatt méreggel teljes ajánlása;
Csak kevés ideig nyitva jó szállása 
S majd kivét más okon, ezt okos szem lássa !

Althatlan mégis áll az
Egyb en sem állandó, csak hamisságában,

Világ is elmerült sok undokságában,
Szerencse béfogta fényes igájában,
Pénz kereken fordul, nincs igazságában.

Lest hány
Tőm loc s olly e világ, mint vendégfogadó, 

Béfogad, de nagy bér végtére az adó,
Kedvez, de utolján látod, hogy halandó 
S kölcsön mit mutatott, víg kedve forgandó.

Rajtunk az itt való lakás nékünk csak büntetés, 
Paradicsom helyünk e csak számkivetés; 
Bűneink tömlöce nem lehet fizetés,
Horog e siralmas völgy síva setétés.

Ollyan e világnak hamis csalárdsága,
Mint vendégfogadó ravasz barátsága :
Ha szívedet kapja, nehéz lesz váltsága,
Mégis soknál kedves illy súlyos rabsága.

Álljak
Csak menj hozzá, mindent igér, de kölcsön ád, 

Míg véle lakhatol, költségeden vigad;



Sőt mezítelent is egyaránt befogad,
Mert még az is mindent uzsorával megád.

Azon is dúl, ha más
Zajog, ha nem tetszik s jobbra úgyekezel,

Nem újulsz más helyről, hogy ott jobb eszközzel 
Bút less hizelkedve, mit mond, hogy forr mézzel, 
Mezítelen bocsát s csak keserű vízzel.

Békés
Hlyen talyigán jár világ állapotja,

Mindennapi példán vak, aki nem látja,
Mástól vont eszközzel szívünket hódítja.
Régi csalra viszi s jótul elfordítja.

Aki
így Sándort, Caesárt kenyértől megfosztott,

Azon méltóságtól világ másnak osztott ;
S már megfult torkokból mély horgot kirántott, 
Ugyanazzal újabb seregeket rontott.

Látjuk
S ennyi kincse nincsen, nincsen méltósága,

Akibe nem piszkált mások urasága,
Másoktól maradott reád barátsága,
Egyért fizettetett sokszor ravaszsága.

Jobb
Tanuljuk e világ rossz voltát másokon,

Minémü példákat tett nagy császárokon,
Foga fejérét már látjuk nagy urakon,
Mint fordult kereke, vitéz 8 tudósokon.

Vékony barátsága mint egy gyenge hártya,
Nehéz szenvedését utoljára tartja,
Irigység nagy szele kerekét forgatja 
S világ szerencséjét ellenkezve hajtja.
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Talán
Arról gondolkodjál halálod óráján,

Hogy ha erkölcsödet nem hordoztad száján.
Mi gyönyörűséged lesz e világ javán,
Ott nem látod, hogy nem jó elindulni szaván.

Nevedre mást költém, ezt írtam nevedre 
Minapiban nálad tett sok kérésedre, 
Ezerhatszáznegyvenkilenc esztendőre 
Hogy fordult, tekéntvén mostani időre.

Parancsolatodra küldöm két kövemet,
De ne véljed azért lenni kő szívemet,
Lágy hozzád s általok értsed hívségemet,
Ügy mint zöld jel által jó reménységemet.
Amint én jelentém hív szeretetemet,
Te is szeress, hogy ha várod életemet.*

N. 7.

Bejáró Vers.
Egyszer nem nyughatván,
Almot nem kaphatván,

Ezt egy éjjel szerzettem,
Némelyek járását 
És rágalmazását,

Ellenem hogy értettem,
Hogy vétnek szüntelen 
Hív barátom ellen,

Azt leginkább érzettem:
Jele vers fejekben 
Mivelhogy ezekben

Egy jámbort sem sértettem**
*  *  *

*  A  m ásoló jegyzete : NB. E zek  a versek  a szerző durvább írása, szin
ten mint az előbbi sor, éneklem  azt annak, etc.

* *  A  m ásoló törölt jegyzete  : Ide tartoznak a szerző durvább írása 
*ltal írott N. 10. sor versek.
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N. 8.

Éles elméd légyen, felejtsd el nevedet,
Mint Messala, ki nagy fájdalmat érezett; 
Hascsömör kirágja tőből köldöködet,
Hogy minden csudálja illy betegségedet.

Tengeri csudák is csudádra jöjjenek,
Húsevő madarak mind öszvegyűljenek, 
Várván, hogy hamarább testeddel éljenek, 
De rossz szerencséden ők is elhűljenek.

Iszonyú genyedtség nyúzza le körmödet, 
Keserves fájdalom gyötörje szívedet,
Vér, hólyag és csipa ellepje szemedet 
S ne kívánja senki látni rút színedet.

Atkozzon, valaki hallhatja híredet, 
Szomjúhozza régi barátod véredet,
Minden szolgabíró írja bé nevedet,
Kínzó lajtorjára várván személyedet.

Jó szállásosztód lész, ezt számodra tartja, 
Gyertyáját is mester csak kedvedért mártja; 
Sín vas miatt rajtad nem marad ép hártya, 
Mert kérésben magát érted kevés ártja.

Akár lopó, fosztó, akár gyilkos légyen,
De valaki hóhér lajtorjára mégyen:
Ha égető lesz itt, de pajtássá tégyen 
És ö vallásának minden ember higgyen.

Ne légyen hiteled se feleségednél,
Se pedig másféle idegen embernél, 
Utálatosságod minden cselédednél,
Unva légy magad is saját gyermekednél.



Denevér és bagoly éjjel kiáltsanak,
Almot szemeidre ne is bocsássanak,
Ez ország bolhái veled nyugodjanak, 
Nyugodnod patkányok éjjel ne hagyjanak.

Éppen mennyi ártány országunkban vagyon. 
Szabelliában is, azt mind üssék agyon, 
Valakinek hája lészen minden agyon,
De sok kenésedtől semmi se maradjon.

Hurron feleséged olly fattyakat szüljön,
Kik közül az egyik lábaidra dűljön:
Másik kezed fogva a nyakadra üljön. 
Harmadik pácázzon, csakhogy meg ne öljön.

Haljon meg, kit kedvelsz, éjjel az öledben, 
Undok férges méreg teremjen kebledben, 
Ijesztő fantasma járjon személyedben,
Koldus is üldözzön egész életedben.

Eltávozzon tőled minden gyönyörűség, 
Uralkodjék rajtad győzhetetlen Ínség, 
Eméssze velődet gond és keserűség 
S ne tápláljon soha semmi jó reménység.

Letörjék derekad, lábaid fájjanak, 
Egyszersmind sok helyen a férgek rágjanak, 
Mindenféle csípő állatok marjanak,
Hogy valaki meglát, mondhassa: jaj annak!

Egy lyuk mellett se menj, akiben béférnél, 
Mindjárt nyakra-főre hogy belé ne térnél; 
Egy verem sem légyen, kibe be nem esné[l], 
De többre tartatván, ott mégis ne vesznél.

Torkodon is mérges varak fakadjanak,
Inaid testedtől mind elszakadjanak;



Kősziklák, törött fák beléd akadjanak 
S benned csak egy egész tagot sem hagyjanak.

Venus is kínozzon, de hasznod ne légyen, 
Csakhogy 5 is prédát tagjaidból végyen,
Cupido tegze is semmit ne engedjen,
H o g y  minden állattól testedtől szenvedjen.

így kénlódjál végig s az Föld is sajnáljon, 
Minden rossz nyavalya téged feltaláljon,
Kígyó, béka és gyík veled s benned háljon; 
Könnyebbséggel soha senki se kínáljon.

Szörnyű kínban hallod Titiust, Phylegrást,
Adja Isten, hogy itt kínnal meggyőzzed azt 
S mivel most rossz voltod engem búval fáraszt 
S más magadnál jobbat bosszúsággal szárazt:

Se vízen, se földön szerencséd ne légyen, 
Bocsáttassál alá hordóban a hegyen;
Minden ellenséged rossz voltodról tégyen 
S Herodes szidalma rajtad prédát végyen.

Abrázatod máshoz ne legyen hasonló,
Ollyan légy, mint szamár, turhos béna ló;
Ez a kívánságom csak azoknak való,
Kik belém akadnak, mint ördöngös háló.

Valamerre fordulsz, Aeolus kínozza 
Megdagadt orcádat s fájdalomra hozza;
Orrodat is hideg Boreás megnyúzza,
És az egész bőrét pofádnak lehúzza.

A te két füled is sok kiáltásokkal, 
Phantasmáktól szerzett nagy csattogásokkal 
Orrod is bételljék undok folyásokkal 
S mocskolódjék fejed rothadt moslékokkal,



Lássad míndazáltal aztat szemeiddel 
S halljad más dolgokat siket füleiddel*
Sőt fel is érhessed megbódult elméddel*
Valami kínozhat, a többit felejtsd eh

Orrod peckek miatt éppen elszakadjon,
Üstököd minden rossz markába akadjon*
Olly bosszúság miatt epéd megfakadjon,
De tested még nägyobb kínokra maradjon.

Álnoksággal teljes nyelved megemésszen,
Éjjel-nappal Cháron, Cerberus égessen,
Három fúriának ostora verhessen,
Csak az egy lelkedből prédát ne vehessen.

Látásában két kínt szent János említett,
Akivel két angyal sokat megemésztett;
Abban is részes légy, Pháraón hány ként tett,
Mózes, Proserpina te rád amit hintett.

Dobogjon bús szíved szüntelen féltedben,
Jajgatva ordítsál keserűségedben,
Hasad, mint kemény dob, álljon ijedtedben, 
Fohászkodjál, sírván egész életedben.

Átkozott könnyeid úgy megáradjanak,
Vak csipás szemeid hogy kiapadjanak,
Sok várakozások untig apasszanak;
Szintén utolsó csepp vérig fogyasszanak.

Szívedet annyi rút mérges féreg járja,
Mennyi gondolatod gonoszomat várja;
Vagy hív barátomnak javát nem akarja:
Életedet Párka végtére úgy tartsa.

Az egész házadból három fa maradjon,
Kire fiad által nyakad felakadjon,

Balassa Bálint összes munkái
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Féltedben holt ember harangja szót adjon: 
Temeto varjaknak tested megfakadjon: 
Istentől illy átok fejedre szakadjon.

N. 9.

Botlassz-é, vagy már régen el is estél?
Nincs jeges utunk, messze jár még a tél, 
Tovább kell jutnod, tovább van még a cél 

S immár megvesztél.

Almélkodásra méltó sok szép szüzek 
Voltak utánam, mint gyors ékes őzek, 
Mannát elhagytam s tovább nincs mit űzzek; 

Csak tormát főzzek.

Látom, hogy Hymen seregét mutatta,
De botlott, mihent tovább mustráltatta, 
Szívem elfordult Hymen még sem hagyta: 

Hozzád juttatta.

Azokat érted éppen elhagytam,
Pegazus szárnyát nálad hogy megláttam; 
Botlások felett repdesél, azt láttam,

De nem úgy jártam.

Serényes egyszer Cupido tegzével
S felfegyverkezvén szíved hívségével, 
Repdestünk s kutat találánk víg szívvel, 

Tudod, mi színnel?

Szép Hypocrene kútjának tartottam,
Vég versem folyásának állítottam,
De nem sokáig víg Apolló voltam,

Búra fordultam.



Ajánlásidnak noha mingyárt hittem,
De pályád célját is még tovább vittem, 
Hymentől kérék próbát, kettőt kértem,

Mert csaltól féltem.

Bellerofontes Pegazus lovánál
Véltem, szerelmem, hogy szárnyasabb voltál, 
Hát gyengébb tollad Ikarus szárnyánál:

Csak viaszból áll.

Azért is, mikoron magoson repültünk
S még csak egy kerék próbát se végeztünk, 
Szárnyad elolvadt, egymástól elestünk 

S nézd, ha nem vesztünk.

Látod-e, hasznos hosszabb cél és próba,
Mert repülésed szakadott markodba,
Most hevertetve Hymen mély árokba,

Undok sárokba.

Ikarus vagyok én, jobban haladtam,
Meddig hívségedben szívedet találtam,
Most botlásodat, hogy kivül sétáltam, 

Megtapasztaltam.

Nem ezért voltak szép epedezésim 
S ajánlásid közt sok hasznos intésim, 
Hiteddel hozzád csókkal békélésim 

S kegyes kérésim.

Tudtad, hogy érted semmit se kérnélek, 
Gondtól, haláltól éretted nem félek 
S amíg testemben megmarad a lélek, 

Hívségben élek.

Hogy esett hát, hogy máshoz is fordultál, 
Chymerának is magad hódultál?



Ki romlására velem készen voltál,
Most véle rontál!

Édes folyásunk nem Apolló kútja,
Mert kebledben nyúlt, kit Medúza futja, 
Ki mérges lángját romlásodra gyújtja.

Mert az az útja.

Nem illett tőlem titkon elpártolni
S téged fogyasztó sárkányhoz hajolni, 
Reám felvett jókért nála panaszt tenni 

S engem megvetni.

Engem emésztél meg hívségeméit,
Ellenség nagy sok segítségemért, 
Mondván, hívségem tehetségem szerént 

Egy babot sem ért.

Kegyelembe mást fogadtál helyettem, 
Mindened új, kivel kedveskedtem:
Hogy gyilkosodat szenveded felettem, 

Más lész mellettem.

Evvel magadnak, nem nekem ártottál,
Mert szabad vagyok, de arra jutottál, 
Hogy asszonyállat mégis hitelt talál,

Eljön a halál.*

10.

C a n t i o .

Bátorítsad benned bízó bús szívemet. 
Ki engem teremtél s megváltód lelkemet, 
Szent nevedért viszem pogányra véremet, 
Kérlek, oltalmazzad mocsoktól hitemet.

E ddig  a kékkői kódex.



Az te szent nevedben kötöm föl kardomat, 
Indulok szívesen s eresztem zászlómat,
Segítségül hívom hadverő uramat,
Áldja szerencsével elkezdett utamat.

Lehetetlen nálad nélkül az vitézség,
Pogányok szívében csak az vakmerőség,
Átkod bocsásd rájok, rontsa meg erősség. 
Velünk áldás járjon s hadverő dicsőség!

Áronnak is száraz vesszeje virágzott,
Vitézség sok gyenge karokból csírázott, 
Hatalmodból kis nép soktól prédát hozott,
Ha szent nevedben járt s hív szívvel áldozott.

Sokat vonszon préda, én nem megyek azért, 
De nevedért, igaz anyaszentegyházért,
Sok szegény özvegyért, ártatlan árváért,
Hazám s házam népe megmaradásáért.

Se éles tőrömben, se könnyű lovamban, 
Erőmben sem bízom, de szent hatalmadban; 
Csalatik, ki bízik emberben s magában;
Ha szerencsét engedsz, te neved lesz abban.

Áldj meg és oltalmazz halálos vétektől, 
Rabságtól s véletlen káros esetektől,
Rút szégyenvallástól, csonkító sebektől,
Mennyei seregek megmentnek ezektől.

Bízom reád magyar királyfejedelmemet,
Pogány tüze miatt elpusztult földemet,
Zászlóm alatt lévő nemes seregemet,
Házam népét és rád bízom mindenemet.

Arra méltók vagyunk, hogy büntetsz bennünket, 
Adjad térésünket, szánd meg esetünket,



Vedd el ostorodat s töröld el bűnünket.
______ ______________________ *

Látod elbontá az pogány az földünket, 
Tűzzel megemészté sok eledelünket 
S kard s tűz alá veti keresztény népünket, 
Vérszopó eb alá ne vesd életünket 1

Inkább ha meg nem szűnt haragod, kezedben 
Essünk, mint más által tett büntetésedben,
De sok özvegy, árva, szűz jusson eszedben 
S egyházak rontási s juttass kegyelmedben.

Nagyobb szent irgalmad világ bűneinél 
S egy igéd pogánynak minden erejénél,
Ne hagyj diadalmat kevély kezeinél,
Plántálj híved által rettegést szívénél.

Tudom, hatalmodnak ez is egy ostora, 
Hogy látszik töröknek s tatárnak sátora:
Eljön basiliscus tapoltaló óra,
Midőn változtatod gonoszunkat jóra.

Hadd érjem hazámnak megszabadulását,
De ha most lelkemnek testtől elválását 
Fegyverrel rendelted, add vigasztalását,
Színed előtt mennyben szentekkel szállását.

Ezerhatszázhatvanhárom esztendőben 
Hirtelen írám ezt háboruidőben,
Lest Nyitra vizénél állván egy időben:
Nevem versfejeknek első betűjében.

Egy sort a m ásoló kifelejtett.
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É n e k .

D eus p ro p it iu s  e sto  m ihi p ecca to ri.

Az elmúlt esztendők,
Meg nem térő idők 

Fordulának eszemben;
Látván bűneimet,
Kikkel Istenemet

Bántottam életemben;
Tőlök megrémülök 
S uramhoz fordulék

S így könyörgék szívemben:

Isten, ki kezétől 
S gondviselésétől

Minden függ s tápláltatik;
Kerek föld, magas ég,
Tengeri szélesség

Mozdul s forgattatík;
Minden halál s élet 
Szerencse s történet 

Tőle igazgattatik.

Kegyelmes természet,
Ki mordon nem nézhet 

Az töredelmes szűre.
Óhajtásom halld meg,
Esetemet szánd meg,

Ne tedd kérésem félre;
Mutasd irgalmadat 
S bocsásd harmatodat 

Reám megaszott fűre!

11.



Bűn förgetegében,
Mint hajós szélvészben, 

Rémült lelkem hányatik; 
Nagy veszélyre szorult, 
Majd elvesz nyomorult,

Ha nem gyámolíttatik; 
Ha te nem segíted, 
Szegényt félreveted,

Egyébhez nem bízhatik.

Csak te vagy reménye, 
Kődbe merült fénye 

Általad derülhet föl; 
Elűzvén homályát,
Régi ragyogványát

Kedvvel vírraszthatja föl. 
Színe csökkentsége 
S holt-elevensége 

Általad éledhet föl.

Érdemiek büntetést 
S kemény számkivetést 

Igaz Ítéletedtől;
Mert ellened véttem 
S tilos útra léptem

Törvényes ösvényedből; 
De már visszatértem 
S bocsánatot kértem:
Szánj kegyelmességedből.

Ha füled meghajla,
Mihelyt egy szót halla 

Keresztfán az latortól, 
Látván töredelmét,
Bűne engedelmét

Nyeré tőled azontúl;



Hallgass meg engem is 
S kónnyítsed lelkem is 

Az érdemlett ostortul.

Mondjad: Már megszántam, 
Mert Ö8mertem s láttam 

Tóredelmét szívednek ; 
Rajtad könyörültem, 
Elmostam s törültem 

Undokságát bűnödnek; 
Lelked már megszépült, 
Ruhája elkészült

Mennyei örömödnek!

Kiért én is áldást 
Nyújtok s hálaadást 

Neked én Istenemnek, 
Mondván: Legyen áldott, 
Ki kegyelmet adott

Számkivetett fejemnek, 
Hogy többé ne vétsen, 
Veled egyetértsen,

Adj oly erőt lelkemnek!

*

Ezerhatszáz után 
Hatvankilenc folytán 

Aratási időkor,
Madarak zengése 
S az vizek csörgése

Fölserkentvén hajnalkor, 
A Vág vize partján 
Egy fölnőtt kősziklán 

így imádkozám egykor.
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Gróf Balassa  Bálint éneke 
I. Balassa  Bálintról.

(Töredék.)

12.

Tizenegy bajt egy nap vitt erős fegyverben, 
Annyiszor részesült a győzedelmekben 
Es annyi kópia vitéz törésekben.

13.
Bár ne tudtam volna, mi légyen a szereteti 
Mért született engem, aki engem született 
Ily gyilkos kínokra,
Sok búra, bánatra :
Mért vagyok így megvetett?

Azt gondoltam, minden arany, aki fénylik, 
A rezes szívekben arany, ki tündöklik:
De most tapasztalom,
Pirulva megvallom,
Igaz szív mint csalatik.

Lehetetlen, hittem, hogy tűzben jég legyen, 
Annyi sok láng után benned tűz ne égjen; 
Szalmatűz volt, látom, 
így meghűlt, csudálom:
Ily jutalmat végyen.

Akkor mint esküdtél, én tudom s te tudod, 
Miként késértgettél, tudom, nem tagadod: 
így fizeted bérem?
Ez bizony szemérem!
Meg is kell vallanod.



Szívednek nem hittem, tudod, sok ideig,
De utánam jártál tovább esztendeig:
Hittel még Istent is 
Csalhatsz, mért nem embert is?
Meg is vér holtodig.

Szenvedj te is értem, hogyha én szenvedtem, 
Verjen meg az Isten méltán is érettem,
Ne csalhass több szívet,
Itten érjen véget 
Álnokságod értem 1

Azt gondoltam, előbb a nap sötét lészen, 
Mezei fűveknek egy színe sem lészen: 
Mintsem azt érhessem,
Tőled megvettessem:
Isten boszút tészenl





KILENCEDIK RÉSZ.

EURIALUSNAK ÉS LUCRETIÁNAK 
SZÉP HISTÓRIÁJA,

Melyben megirattatik egymáshoz való nagy szerelmek, 
mely szerelemből végre Lucretiának következek 

szörnyű halála.

AD NOTAM.

Időd szép virágát, termeted szépségét, 
szűvem, miért hirvasztod?
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Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek, 
Ifjak, szép leányok sok mérges nyilai miatt megemésztettek; 
O rszágok pusztultak, várasok és várak mind főidre letörettek.

Párisnak szerelme Priamus királynak birodalmát elvesztő,
Tróját eltöreté, Hectort levágatá, királyt is megölető:
Ilyen szép országnak minden tartományát ellenségkézben ejtő.

Egy pogán asszonnak szerelme Sámsonnak elméjét megvakítá, 
Az ő mondhatatlan erejét elvesztő, szemeit kitolyatá,
O magát is végre pogánokkal együtt az föld alá borítá.

Szent Dávidnak fia, bölcs Salamon király, Istennél kedves vala, 
De Pharaó király leányi szerelme miatt bálvánt imáda: 
Mindenféle renden az vak szerelemnek vagyon illy nagy hatalma.

Sokakról szólhatnék, kiknek példájokról lehetne több beszédem, 
De most kiváltképen két ifjú személynek szerencséjét éneklem, 
Kikben mérges voltát igen megmutatja az kegyetlen szerelem.

Egyik Eurialus, másik Lucretia, mind az kettő szép vala; 
Tűrhetetlenképen egymás szerelmére feigerjedtenek vala,
Kinek sebes tüze miatt végezetre az egyik megholt vala.

Azért most őt részre beszédemet rólok és ez éneket osztom: 
Az első részében az ő szerelmeknek indulatját megírom,
Azután egymásnak küldött leveleket más részében megmondom.

P R I M A  P A R S .
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Sok szerencséjekről és nagy örömekről két részében éneklek, 
Utolsó részében szörnyű haláláról az asszonnak beszélek.
Ha reá hallgattok, szerelem hatalmát ebből megérthetitek.

Mikoron előszer Senas városába Zsigmond császár ment vala 
Drága készülettel, csuda nagy őrömmel őtet fogadták vala; 
Szent Márta temploma mellett egy palotát néki szerzettek vala.

Ceremóniáknak végezése után az templomból kilépék, 
Mentében négy asszony, egymáshoz hasonlók, előtte megállapék; 
Azoknak szépségét császár hogy meglátá, lováról leugordék.

O ideje szerént jóllehet az császár immár ifjú nem vala,
De az bujaságra természeti szerént gyors és hajlandó vála;
A szép asszonyokkal való nyájasságban ő gyönyörködik vala.

Asszonyok köziben magát elegyítvén fordula szolgáihoz,
Kérdi, hogy ha láttak volna életekben hasonlót asszonyokhoz? 
Meghaladták — úgymond — az emberi személyt, hasonlók

angyalokhoz.

Asszonyok ezt látván, szemeket az földre legottan lefiggeszték, 
Szemérmetességgel az ő szépségeket inkább megékesíték,
O tekintetekkel Zsigmond császár szűvét igen megsebesíték.

Termettel, orcával, ruhával ezek közt Lucretia szebb vala,
Ki még húsz esztendőt ő ideje szerént meg nem haladott vala. 
Camillákrnemzete, néki Menelaus méltatlan ura vala.

Ennek állapatja magasb az többinél, haja bővséges vala. 
Aranyban, kövekben annak kötözése és aranyszínű vala!
Szép magas homloka semmi semergéssel nem rutíttatott vala.

Szőmöldöke néki kézíj módra hajlott, szeme fekete vala;
Orra szép igyenes, teljes rózsaszínű piros orcája vala; 
Kalárisszínű ajka, fejér apró foga, szép kicsin szája vala.
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örvendetes szava, ékesen szólása, tisztességes tréfája, 
Mindeneknél kedves, ifjaknál szerelmes, sokaknál nyájassága; 
Sem félénk, sem merész, de nagy mértékletes minden dolgában

vala.

Arany, gyöngy és ezüst, nagy szép drága kövek ruháját ékesítik, 
C sászár udvaránál nagy sok fő emberek csak ötét emlegetik, 
Valahova térül, mindennek szemei ő reá fordíttatik.

Udvar népe közte egy szép ifjú legény Franciából jött vala, 
Eurialus neve, kazdag nemzetsége, de közép ember vala, 
Harminckét esztendős, szép ékesen járó, teljes orcájú vala,

Magaviselése egyenlő erkölcsű, császárnál igen kedves, 
Szolgákkal, szerszámmal, lovakkal, ruhákkal az ő szállása teljes : 
De szerelem ellen ezekkel nem lehet azért ő győzedelmes.

Nem sok üdő múlván láták ezek egymást, felette megkedvelek. 
Jóllehet szerelmét sem egyik, sem másik egymásnak nem jelenték, 
De az felgerjedett tűzet sokáiglan ők el nem fedezhetők.

Egymással sokáig beszéddel, szállással őszve nem férhetének, 
Mert mind nemzetséggel, nyelvvel és szólással egymástól

külömbeznek:
Csak tekintésekkel és az 5 szemekkel egymással beszélhetnek.

Megsebesült szűvel, felgerjedt elmével Lucretia búskodik,
Urát nem szereti, házas voltát látja, szüntelen gondolkodik;
Sem éjjel sem nappal a szerelem miatt elméje nem nyughatik.

Semmi gyönyörűség nincsen én uramban, ő magában azt mondja^ 
Gyülőséges szava, sok őlelgetése, kedvetlen csókolása;
Jővevén ifjúnak csak tekinteti is nálam feljebb haladja.

Az felgerjedt lángot olts meg most magadban, ha lehet, Lucretia! 
Vajha ez lehetne, bizony az én szűvem nem lenne búskodásban, 
De szokatlan erő akaratom nélkül elmémet háborgatja.

Balassa Bálint o ssze 9 munkái 27
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Tudom, mi volna jobb, de most az gonoszbat kell énnekem
követnem,

Jövevén ifjúval, oh én búsult szűvem! mi közém vagyon nékem) 
Miért hogy idegen országbéli ágra gerjedez az én szűvem?

Vájjon s nem adhat-e ugyanezen föld is, ki kedvemben lehessen? 
Hogyha én szerelmem mostani uramtól illyen igen idegen:
De képe, termete szép Eurialusnak szüntelenül szűvemben.

Kit nem indíthatna ifjú szép orcája, vitézi állapatja?
Ki az én szűvemet kelleténél feljebb immár általhatotta,
Majd kétségben esem, ha ő is szerelmét én hozzám nem mutatja.

Nem tudok, mit tennem, elárúlhatom-e az én tisztaságomat? 
Valamely idegen férfira bízzam-e titkomat és magamat?
Ki ha megcsal engem, más leánt szeret meg, elhagyja én ágyamat.

De nem azt mutatja ékes ábrázatja, víg és nemes erkölcse; 
Valami csalárdság, kit kellene félnem, hogy ő benne lehetne, 
Ottan megeskütöm, hogy én szerelmemet soha el ne felejtse.

Nem félek bizonnyal, minden késedelmet majd kivetek szű-
vemből,

Az én szépségemet mert ő is szereti, látom tekintetiből;
Vagy itt marad velem, vagy véle elviszen, esmerem erkölcséből.

Vájjon elhagyjam-e férjemet, anyámat, az én kedves házamat? 
Ne engedje Isten, hogy én cselekedjem illyen nagy gonoszságot, 
De kegyetlen anyám gyakorta megbántja az én vígasságomat.

Férfi nélkül penig örömesben lennék, hogy nem urammal élnék, 
Házam ott lehetne, hol Eurialussal kedvem szerént élhetnék;
De visszontag hütem és en nemzets égem nagy kisebbségben esnék.

Mit árthat énnekem,kit ingyen sem hallok,ez községnek beszéde? 
Azki hírét, nevét felettébb őrűzi, nincs semmi merészsége;
Nem újonnan történt és nem csak én rajtam illy dolognak kezdete.
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Szép Honát Paris akaratja nélkül el nem vihette volna,
Medeát az Jázon Kolkhis szigetiből el nem hozhatta volna: 
f iiZ  so k aság  között ha én is vétkezem, senki nem csudálhatja.

igyen Lucretia az ő elméjében sokáig tusakodék,
Qe a szerelemtől minden okossága végre meggyőzetteték; 
Eurialusnak is hasonlatos lánggal elméje győtrődteték.

C sászár udvarának mellette szép háza Lucretiának vala; 
M ásfelől mellette csak közel hozzája Eurialus szállása.
Udvarban mentében asszont az ablakról mindenkoron jól látja.

Naponként szép könnyű pej lován ház előtt önnönmagát hántatja, 
Császár előtt állván, gyakorta szemeit az ablakra fordítja,
Kiből szerelmeket már önnönmaga is Zsigmond császár jól látja.

Azkik azt mondani szokták, bizonyára nincsen abban hamisság, 
Hogy a szegények közt alacson házakban lakhatik az tisztaság, 
Drága palotákban szemérmetességet nem tarthat az kazdagság.

Valaki szüntelen kedve szerént lakik, szüntelen szomjúhozik; 
Jelen valót megun, megtiltott dologra gyakorta igyeközik,
Mert az jólakástól az gonosz kévánság inkább felgerjesztetik.

Igyeközik vala szerelmét kivetni szűvéből Lucretia,
Kiért ő házában, hogy azt megolthatná, bérekeszkedik vala;
De mihent meglátá, az megaludt szikra újonnat fellobbana.

Gyakran gondolkodik, kinek nagy szerelmét bátran megjelent
hetné,

Mert az titkon való láng az ő elméjét sokkal inkább égetné;
Ura szolgái közt vala egy vén ember, kinek Sosias neve.

Német nemzetségből igen jámbor és hív szolga Sosias vala; 
Ennek az ő titkát ilyenképen asszon megjelentőtte vala,
Mikor nagy sereggel az ő háza mellől császár bémegyen vala.

2 7 *
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„Tekintsed Sosia, mely igen szép ifjak az császár környül vannak, 
Mindez világ szerént ezekhöz hasonlók bizony nem találtatnak, 
Ruhákkal, szerszámmal, termettel, szépséggel mindent feljül-

haladnak.

Vajha az Úristen urat ezek közül nékem engedett volna!
Kinek szépségeket ha mostan nem látnám, soha nem hittem volna. 
De mond meg énnékem, ha mely ezek kozott ismeretedben

volna ?M

.Sokat ezek kózűl ismerek, asszonyom — a szolga így felele, — 
De az Franciából való Eurialust kérdi, hogyha ismerné?
Sosías azt mondá az ő asszonyának, hogy azt is jól ismerné.

Szóla Lucretia: „Tudom jámborságod, hogy nem mondod senkinek; 
Megvallom tenéked felgerjedett tüzét ehhez nagy szerelmemnek; 
Jelentsed meg néki, kérlek, hozzá való akaratját szűvemnek.**

Felele a szolga: ,Mit hallok tetőled? gonoszság ez, asszonyom; 
Nemhogy megművelném, de csak szüvemben is bizony bé nem

bocsátom,
Az én vénségemre, higgyed, én uramat soha el nem árulom.

Inkább ezen kérlek, tekints meg nemzeted, győzd meg te sze
relmedet !

Most még igen könnyen az újonnan indult tüzet megenyhítheted, 
Ki hogyha felgerjed, semmi orvossággal eleit nem veheted.

A szeretet soká titkon nem maradhat, mert ő maga kiterjed;
Ha urad megtudja, gondold m eg  erkölcsét, mint cselekedik

veled?
Monda Lucretia: „Hallgass, én urammal szűvemet ne rettentsed. 
Ki haláltól nem fél, meghiggyed, Sosias — nem retteg más do

logtól.
Valamit én reám hozand a szerencse, el kell szenvednem attól; 
De meg nem szűnhetem, igazán megvallom, az én kévánsá-

gomtól.“
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Mit veszted magadat, — felele Sosias — szegyeníted nemzeted; 
C sak  teneked lészen, te nemzetid kozott parázna asszon neved, 
Gondolatod kedig sok őrző szemektől talám véghez sem vihedd.

M elletted vén anyád, férjed és leányid szüntelen veled vannak; 
Uram háza népe és jámbor szolgái tőled el nem távoznak;
Ha ezek hallgatnak, az kővek is reád és az ajtók kiáltnak.

Ha senki tenéked őrződ nem volna is, tudja Isten dolgodat,
El nem szenvedi ő, hogyha el nem hagyod gonosz gondolatodat; 
G ondold meg uradat, ne rútíts magadat, tarts meg tisztaságodat I“

Felele az asszony: „Azt igazán mondod, szerelmes atyámfia,
De az uralkodó megdühődt szerelem szűvemet háborgatja, 
Tudván az gonoszra akaratom ellen hanyatt homlok indítja.

Nagy sokat magamban róla gondolkodtam, ellene tusakodtam, 
De nem volt mit tennem, fejemet immáron alája holdoltattam, 
Kérlek ne hagyj engem, légy segítség ebben, azmit most reád

bíztam.“

Nagyot fohászkodék Sosias azt hallván, monda Lucretiának:
„Az én gondban fáradt vén fejemért szólok néked mint asszo

nyomnak,
Ne veszesd híredet, enyhíts meg elmédet, tarts meg nevét urad

nak !“

„Megfogadom szódat, nem hagyom még most el én szemérme-
tességem;

Meggyőzem halállal az én szerelmemet, hogyha el nem rejthe
tem:

Vassal vagy méreggel én tisztaságomat talán megőrüzhetem.“

igen megrettene Sosias ezt hallván, mondá, hogy: nem „szenve
dem!“

Szóla Lucretia: „Ha én elvégeztem, te meg nem tarthatsz engem, 
Erre sok főasszonyemberek példája vitt és vezérel engem.“
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Látván ezt a szolga, hogy az o beszéde nála semmit nem fogna, 
Mondá, életére hogynemmint hitére már nagyobb gondja volna* 
Fogadá, hogy mennél hamarább találná, Eurialusnak szólna.

Ezzel felgerjedett elméjét asszonnak jó reménségre vivé,
Az ő fogadását csak szóval ígíré, de bé nem teljesíté,
Hogy halogatással asszonnak szerelmét ő megkisebbíthetné.

\

Nagy sok ideiglen asszonnak ő szűvét reménséggel táplálá,
De hogy hazugságban immár ne maradna, az ifjúhoz indula: 
,Oh mely igen szeret egy asszony tégedet,* — ő neki csak ezt

mondá.
Kérdezkedésére annál többet néki Sosias nem felele,
Eurialus ötét, honnat jő s ki volna? ingyen meg sem esmeré: 
Hogy szép Lucretia küldte volna hozzá, soha azt ő nem vélé.

De a szerelemnek kemény nyila szűvét általhatotta vala,
Semmi nyugodalma sem éjjel, sem nappal őnékie nem vala, 
Titkon való lángtól belől az ő szűve megemésztetik vala.

Régi erősségét jól tudván magában, igen csudálja magát, 
Szidalmazza szűvét, hogy elhagyta volna előbbi okosságát,
Mert a szerelemnek érzi ő magában győzhetetlen hatalmát.

Ezt mondja magában: „Most tudom,mi légyen a szerelemnek
tüze, '

Kiben nagy rettegés, nagy sok gondolkodás: rövid annak élete; 
Nem tusakodhatom, mint eszembe vészem, semmiképen ellene.

Illik énhozzám is az, mitől magokat királyok sem óhatták;
Sem bölcs Alexander, sem az erős Sámson el nem távoztathatták, 
Sőt amaz igen bölcs Aristotelest is szentnek itt nem találták.

Herculesről mondják, hogy kardját levetvén, guzsalyat vőtt ke
zében,

Hogy szeretőjének illy engedelmével lehessen jobb kedvében; 
Noha ő nálánál erősb vitéz nem volt ez föld kerekségében.
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Természettől vagyon hintetvén szívünkben az szerelemnek magva, 
Vadak és madarak, fene oroszlánok vannak o hatalmába; 
Tengerbeli halak vízben sem lehetnek miatta bátorságba.

Ifjakat 5 bírja, véneknek megaludt szűveket felemeli,
Mindeneket meggyőz és szokatlan tűzzel a szüzeket égeti:
Hát mit erőlködem természetem ellen most én is igyekezni?“

Ezeknek utána módot keres vala, ki által elvégezné.
Nisus, egy barátja, efféle dolognak csuda okos mestere,
Gyorsan egy vén asszont fogada, ki ilyen levelet néki vinne:

SECUNDA PARS.

Non potuere diu üalidum cohibere furorem,
Prodidit incensas charta manusque faces.

Kószőnetem után írásomban néked egészséget kévánok,
Hogyha vigasztalást és jó reménységet én tenálad találok,
Mert mind egészséget és mind reménséget én csak tetőled várok.

Enmagamnál immár Lucretia téged sokkal inkább szeretlek, 
Vélem, te magad is eszedben vehetted, mely igen kedveltelek; 
Megsebhedt szűvemnek sok fohászkodási bizonsági lehetnek;

Tudom temagad is gyakorta jól látod az én ábrázatomat, 
Netalám szántad is, hogy láttad szememből sok könyhullatásimat, 
Kérlek, vedd jó néven, ha megnyitom néked most az én titkaimat/

Az te nagy szépséged, kedves ékességed most megfogott engemet, 
Most vészem eszemben, szerelem mi légyen, hogy én látlak tégedet, 
Te az Cupidónak birodalma alá holdoltatál engemet.

Sokat erőlködtem, megvallom tenéked, hogy ezt elkörülhetném, 
De nagy szépségedtől, ékes termetedtől igen meggyőzettetém, 
Már te rabod vagyok, fényes szemeidtől mert én megkőtöztetém.
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Nem lehetek immár soha enmagamnak többé birodalmában, 
Életem, halálom és gondolkodásom vagyon te hatalmadban, 
Mind éjjel s mind nappal tégedet kévánlak, várlak az én ágyamban.

Te magad tarthatsz meg, csak te veszthetsz el is, válaszd el most
egyiket:

Tégy választ énnékem.hogy te írásodból érthessem meg elmédet: 
Beszéddel is ne légy mostan különb hozzám, mint látom sze

meidet.

Nem nagy dolog, higgyed, oh szép Lucretia ! tőled azmit kívánok, 
Elég lészen nékem, ha egynéhány igét én tevéled szólhatok,
Az én levelemben tőled ennél többet bizony én sem kévánok.

Ezt ha megengeded, bódog ember lészek,ha megtartod, elveszek. 
Immár hűségedre bíztam én magamat, kit felette szeretek;
Légy jó egészségben, oh én édes lelkem, talán véled lehetek!

— Pecsét alatt gyorsan az levelet ottan Lucretiának küldé,
Az önnön házában — szerencse úgy adá — csak egyedül találá; 
Kitől hozta volna, annak kévánságát hűséggel megjelenté.

Gonosz híre, neve ez asszonyembernek egész varasban vala, 
Hogy ezt küldte hozzá, oly nagy kisebbségnek szép Lucretia

tartá;
„Micsoda tégedet hozott én házamhoz gonosz asszony?“ azt

mondá.

„Tisztességes személyt álnak beszédeddel hogy mérsz megkésér-
teni?

Nemes asszonyoknak hogy mered ágyokat te megszégyeníteni? 
ifjaktól levelet, undok asszony-ember, hogy mérsz nékem mu

tatni?

Ha tisztességemet és ifjúságomat most meg nem tekinteném, 
Levelet senkinek soha nem hordoznál, véled azt cselekedném; 
Menj el azért tőlem mindjárt leveleddel, gonosz asszony, éntőlem.
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Azvagy add kezemben, hadd égessem mind el álnok íratásodat; 
Temagad siess el, míg uram meg nem lát, ne üsse meg hátadat; 
Többé soha ne lásd, gonosz asszonyember, az én ábrázatomat.“

/\z levelet kapá, szaggatá, tapodá, az hamuba béveté,
Kire az vénasszony, tudván asszonyoknak illy erkölcsét, feleié: 
Megbocsáss, asszonyom, mert nálad kedvesnek ezt az én szű-

vem vélte.

Ha azt nem engeded, kitol hozzád jöttem, hogy ismét ahhoz térjek, 
Szódat megfogadom, de meglásd, hogy kitől engem most hoz

zád küldtek!“
Gyorsan visszatére és jó reménységet vűn az ifjú legénynek:

„Légy nagy vígaságban, vitéz Euriale! igen szeret tégedet, 
Hogynem mint te őtet, látom, sokkal inkább kedveli szépségedet, 
Szépen megolvasá, igen csókolgatá mind az te leveledet.

Nem Ion üressége, hogy választ tehetne most az te írásodra,
De el nem múlatja, hamar ír tenéked ismét kévánságodra!* 
Vénasszony kijőve, ifjú soha többszer reája nem talála.

Az elszakadozott papírost visszontag Lucretia felszedé, 
Mindenik darabját levélnek visszontag helyére helyhezteté, 
Ezerszer olvasá, igen csókolgatá, ládájában bétevé.

Levélnek hol egyik, hol másik darabja szűvét igen furdalja, 
Végezé magában, hogy ő akaratját az ifjúnak megírja;
Ezen igékkel írt levelet vitéznek követ által bocsáta:

L U C R E T IA  E U R IA L O .

Hadd el , ne reménljed, azmit meg nem nyerhetsz, Euriale, szived
ben!

Levéllel, követtel ne sérts meg engemet jó híremben, nevemben, 
Higgyed, hogy nem találsz azok között engem, az kit gondolsz

elmédben.
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Nem vagyok bizonnyal, ifjú Euriale, kinek mostan alitasz,
Hogy kerítő asszont, tisztességem ellen én házamhoz bocsátasz - 
Én életem tiszta, keress más szeretőt, mert engem meg nem csal

hatsz.

Egyebekkel élj úgy, azmint néked tetszik, de éntőlem elszűnjél, 
Semmit ne kérj tőlem leveleid által illyen vakmerőséggel, 
Tudod, hogy nem méltó ember vagy énhozzám, azért légy egész

séggel.

Jóllehet keménnek tetszék ez a levél ifjú Eurialusnak,
Mert különbez vala előbbi szavától az elküldött asszonnak: 
Mindazáltal arra útat nyita néki, írhatnának egymásnak.

Hűn az követnek is, kit szép Lucretia hozzája küldött vala;
De igen búskodik, hogy az olasz nyelven ő szólni nem tud vala, 
A szeretet ezben igen gyorssá tévé, mert hamar megtanula.

E U R IA L U S  L U C R E T IA E .

Néki megfelele, inté arra őtet, reá ne haragonnék;
Mert jövevény lévén, nem tudtam ki légyen, kivel levelet küldék 
Tisztességkereső szerelem lön oka, hogy én tenéked írnék.

Bizonyára tudom, oh szép Lucretia, szemérmetességedet,
Nem mostan hallottam, kit inkább szeretek, az te tisztaságodat; 
Higgyed, hogy gyűlölek én is, Lucretia, szemtelen asszonyokat.

Feljebbvaló jószág szemérmetességnél nincs az asszonyállatban, 
Mert a szép ábrázat változandó jószág és vagyon elmúlásban, 
Kihez ha nem járói a szemérmetesség, nincsen dícsíret abban.

Azért szerettelek, azért tiszteltelek mindeneknek felette,
Olly dolgot nem kérek, ki miatt kissebbűlj te híredben, ne

vedben,
De mit írásomból elméd meg nem érthet, beszédem megje

lentse.
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Az levéllel együtt drága ajándékot Lucretiának külde;
Kéré ne múlatna, hanem levelére mindjárást választ tenne.
Nem sok üdő múlván a szép Lucretia néki ígyen felele:

LUCRETIA EURIALO.

Elvom leveledet, nem panaszolkodom már az te követedről,
Nem nagyra becsűlem, amit nekem írtál hozzám nagy szerelmed

ről,
Mert sokan szerettek heában engemet, példát vehetsz azokról.

Hogy beszélhess vélem,, éntolem nem lehet, sőt ugyan sem aka
rom,

Ha fecske nem lehetsz, egyedől én tőled bizony nem találtatom*; 
Hogyha akarnám is, őrzőktől és magas házaktól megtíltatom.'

Ajándékid vöttem, mert az ő szép mívek engem győnyőrkődtet-
, nek.

lm egy gyűrőt küldtem, hogy éretted nálam heában ne legyenek'; 
Te ajándékidnál nem kevesebbet ér, Isten legyen már véled.

EURIALUS LUCRETIAE.

Bővebb szóval választ Eurialus íra a szép Lucretiának:
Nagy örömem vagyon, hogy véget vetettél panaszolkodásidnak, 
De hogy szerelmemet kevésre becsülöd, az oka bánátimnak.

Tudom, hogy nagy sokan tégedet szerettek, de így mint én nem
égtek.

Talán te nem hiszed, mert semmi helye nincs tenálad beszé
demnek,

Ha véled szólhatnék, bizonyár a. nálad útálatos nem lennék.

Vajha ideiglen fecskévé lehetnék, azmint temagad írod,
Jóllehet balhává örömesben lennék, nem tennéd be ablakod; 
Azt én nem úgy bánom, hogy nem szólasz vélem, mint azt, hogy

nem akarod.
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Semmit én egyebet, hanem te elmédnek jó akaratját várom,
Ha lehetne tőled, miért, Lucretia, hogy nem szólanái vélem, 
Kinél jobb akaród ez világon nincsen, miért utálsz meg engem)

Ha azt parancsolod, hogy a tűzre menjek, abban is én engedek; 
Légyen akaratod, ha módod nem lehet, hogy én tevéled legyek; 
Az alkolmatlanság hogyha áll ellened, abban én is engedek.

Változtasd meg ebben, kérlek, Lucretia, az te akaratodat, 
Heában valónak azhól mondod lenni az én fáradságomat,
Nem illik tehozzád ily nagy kegyetlenség, meghíggyed az én

szómat.

Légy szilídgyebb hozzám, ha éltem akarod, immár te szere-
tődhőz,

Mert ha úgy beszéllesz, akaratom nélkül emberőldöklő lészesz, 
Hogy nem más fegyverrel, kemény beszédiddel te könnyebben

elveszthetsz.

Semmit én tetőled többet nem kévánok, hanem hogy engem
szeress;

Ebben nem találhatsz semminémű okot, kit én ellenem vethess, 
Ettől nem tilthatnak, kik őrűznek téged, hogy engemet ne

szeress.

Bódognak alítom magam, ha azt mondod, hogy te szeretsz
engemet,

Akarom, hogy vetted el ajándékimat és nem szegted kedvemet; 
Netalám azok is eszedben juttatnak valamikor engemet.

Jóllehet nem nagyok voltának, de talám ezek sokkal kisebbek, 
Kiket ez levéllel együtt én tenéked mostan ujonnat küldök; 
Csak te szeretődért ezeket ne útáld, rpyid nap többet küldök.

Az,mely aranygyűrűt énnékem küldettél, ujjomból ki nem esik, 
Gyakor csókolással te helyetted tőlem az megnedvesíttetik, 
Légy egészségben már, így az én szűvem is tőled vígasztaltatik.
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Gyakorta egymásnak illyen leveleket írogattanak vala. 
y^gre Lucretia az ő nagy szerelmét megjelentőtte vala, 
iCirol egy levelet ezen értelemre Eurialusnak íra:

L U C R E T IA  E U R IA L O .

örömest akarnék, vitéz Euriale, én tenéked engedni,
Az én szerelmemben, azmint tőlem kéred, abban részessé tenni, 
Mert te nemzetséged és ékes termeted tőlem azt megérdemli.

Igen tetszik nékem az te nagy szépséged és kegyes tekintetűd, 
De nem lészen iámra, ha én is követem az te nagy szerelmedet. 
Esmerem magamat, nem tarthat szerelmem nagy mértékletességet.

Tudom, hogy sokáig, azmint hallom, ide az várasbannem jöhetsz, 
Ha játékba esünk, hová legyek osztán, mikoron elmenendesz? 
El nem maradhatnék, ezt alítom penig, hogy v>éled el nem vihetsz.

Sokaknak példái reltentnek engemet az te nagy szerelmedtől, 
Kik elhagyattalak szerelem idején idegen emberektől,
De az többi között kíváltképen az, mit hallottam ezek felől.

Mikoron az Jason Colchus szigetében az nagy sárkánt megőlé, 
És az aranygyapjat az ő vén atyjához Görögországba vívé, 
Medeát megcsalá, kinek segítségét akkor dolgában kéré.

Megöletett volna Krétában Theseus az nagy Minotaurustól, 
Hogyha Ariadne tanácsából meg nem szabadult volna attól,
Egy puszta szigetben hagyá ő ágyában, kit elhoza atyjától.

Igen megcsalaték Didó Aeneástól, az önnön vendégétől,
Mikor béfogadá ügy mint futott embert Trója veszedelméből, 
Mind okot s mind fegyvert halálra talála az idegen embertől.

Külső szerelemben nagy sok veszedelmet sokszor hallottam lenni, 
Azért nem merem most álnok szerencsére az én fejemet vetni, 
Szárnyas a szerelem, félek, véled együtt hogy elkezd repűlleni.
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Nektek férfiaknak a szerelem ellen erősb elmétek vagyon,
Az asszonyállatok szerelme meghiggyed halálban vetve vagyon; 
Nemcsak szeretnek ők, hanem dühösködnek, mindennél nyilván

vagyon.

Ha társot nem talál, nincsen rettenetesb az mi szeretetönknél, 
Mert ha felgerjedünk, hírünk hátravetvén, nem gondolunk sem

mivel ;
Nincs más orvosságunk, hanem csak hogy legyünk mi az mi sze

retőnkkel.

Azmi távol tőlünk, azt mi sokkal nagyobb buzgósággal kévánjuk, 
Csakhogy bujaságunk lehessen minékünk, halálunkat sem szánjuk; 
Azmi életünket és az mi hírünket csak semminek alítjuk.

Nemes személy, házas, gazdag asszony vagyok, jobb azért most
énnékem,

Az te szerelmedet, ki nem állhatatos, szűvemből el-kivetnem,
Ne legyek Sapphónak, se Philisnek társa, mostan elkerülhetem.

Kérlek azért téged, ne kévánjad hozzád mostan én szerelmemet, 
Olts meg magadban is, hogy ha lehet tőled, az főigerjedett tüzet; 
Asszonyállatoknál erősb az férfiú, azért tőled meglehet.

Ha szeretsz engemet, miért igyeközel az én veszedelmemre?
Az jó akarattal az te kévánságod nyilván nem férhet egybe,
Te ajándékidért egy drága keresztet küldtem, légy egészségben.

Veszteg nem lehete vitéz Eurialus, hogy az levelet látá,
Mert újonnan írott beszéd az ő szúvét felette felgerjeszté,
Azért illyen szóval szép Lucretiának írt levelét ereszté:

EURIALUS LUCRETIAE.

Oh én édes lelkem, te szép Lucretia, légy nagy jó egészségben,
Ki kevés méreggel vigasztalást küldtél énnékem leveledben,
Mely mérget mind járást elvehetsz éntőlem, ha lészesz vélem szemben
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Az tennen gyűrőddel megpecsétlett levél mikor kezembe juta, 
Sokszor megolvasom és megcsókolgatám, de másra intesz abban, 
Hogynemmint én hozzám való szerelmednek kévánsága mutatja.

Azon kérsz engemet, hogy ne szeresselek, mert ártok azzal néked, 
Idegen férfinak hajlandó szerelmét te mert nem követheted, 
Megcsalt asszonyoknak példáitól írod, hogy te fejedet félted.

Olly igen szép móddal és drága igékkel írásod ékesíted,
Hogy azokkal inkább az én szerelmemet tereád felgerjeszted, 
Elmédnek nagy voltát csudáltatod inkább, hogynem elfelejtetnéd.

Vájjon ki gyűlölné szeretőjét azért, hogy bölcsességét látná,
Ki ha hagyítani szerelmem akartad, ne mutogattad volna,
Te tudományodat és bölcsességedet titkolnod kellett volna.

Hlyen írásoddal nyílván meg nem óltod az én szűvemnek tüzét, 
Mert mikor olvasom, az te levelednek csudálom ékességét, 
Inkább felgerjeszted, hogy te szépségednek látom nagy bölcsesé-

gét.

Szépség és bölcseség, jó erkölcs, ékesség szerettetnek tégedet, 
Mondjad az köveknek, hogy változtassák meg az ő természeteket; 
Fordíts meg vizeknek folyásit, úgy én is elfelejtlek tégedet.

Mikor a fényes nap ő keleti felé az égen visszafordul,
Mikoron az hegyek hótól üresednek és az erdők vadaktól:
Az én szerelmem is elidegenedik akkor Lucretiátóll

Azmint te alítod, higgyed, nem olly könnyű dolog az férfiaknál, 
Az felgerjedt lángot hogy ők mególthatnák hamarább asszo

nyoknál,
Sőt némelyek mondják, hogy ebben erősbek leányok férfiaknál.

De nem tusakodom  m ostan sokat erről, térek én beszédem re. 
Szükség, hogy feleljek a te levelednek mindenik cikelyire. 
Kiváltképen ahol sok példákat hozván szólasz jövevényekre.
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Egyenlő vétek az mind az férfiakban s mind az asszonynépekben, 
Azmint előhányád nagy fris beszédekkel te ékes leveledben, 
Sokan asszonyoktól férfiak közül is megcsalattak éltekben.

Priamusnak fiát Troillus herceget az Briseis megcsalá,
Ifjú Deiphobust Paris után a szép Ilona elárulá;
Az ördőngős Circe az ő szeretőjét barommá változtatá,

Méltatlan dolog ez, ha kevésnek vétkét mindenekben alítják, 
Ezek példáiból az jövevényeket ha mind csalárdnak mondják, 
Mennyi asszonyállat vagyon ez világon, gyűlőlségben hozhatják.

Illik, hogy azoktól példát vegyünk, azkik meg nem csalatkoz-
tanak,

Mint Antoniussal a szép Cleopatra végig megmaradtanak,
Nem szükség, hogy mostan többen ezek közűi előszámláltassanak.

Értem, hogy olvastad a bölcs Ovidius könyvében írt verseket, 
Kiből megérthetted az görög ifjaknak idegen szerelmeket; 
Elhagyták érette széles országokat, házokat, nemzeteket.

Ezen kérlek, téged, lelkem, Lucretia, hogy meggondold azokat, 
Azkiknek éktelen dolgok ellenzené az mi gondolatunkat.
Kik igen kevesen találtatnak, ha megszámlálod is azokat.

Nem azért kévánlak, hogy tőled elváljam, hanem hogy szeres
selek,

Éltemben náladnál ez világon többet bátor ne ismerhessek; 
Jővevénnek ne mondj, mert az akaratom, hogy ittvaló lehessek.

Ott lehet én házam, valahol te lészesz, szerelmem, Lucretia! 
Hogyha ideiglen eltávozandom is, sietvén jövek haza,
Dolgaimat szépen, hogy elvégezhessem, megyek N ém etországba.

Tudom, hogy találok alkolmalosságot itt megmaradásomban, 
Sok dolgai vannak elmúlhatatlanok császárnak ez országban, 
Azoknak gondjokat magamra felvészem, maradok ez várasban.
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Ha penig igy sem fog, követségen jövek ide Hetruriában,
Avagy az császárnak helytartója leszek ebben az tartományban. 
Hiszem, hogy megnyerem, mert én kedves vagyok császárnak

udvarában.

Semmit ne félj azért, én gyönyörűségem, szűvem és reménségem! 
Mint én lelkem nélkül, bizony nálad nélkül nem lehet én életem; 
Könyörülj én rajtam, mert miképen az hó, naptól megemész-

tetem.

Tekints meg munkámat és gyakorta való nagy sanyarúságomat 
Vess véget immáron te sok kénzásidban, halaszd el halálomat; 
Mind éjjel s mind nappal sok éhezésimet, tudod vígyázásimat.

4

Látod ábrázatom nagy szerelmem miatt mely igen meghirvadott, 
Alig tarthatja már lelkemet én testem annyira megfáradott, 
Szüleid, gyermekid megöltem volna is, így állhatnád bosszúdat!

Ha te ígyen büntetsz engem szeretődet, vájjon mit mivelsz azzal, 
Ki rajtad bosszút tőtt, vagy az, ki tenéked volt valamiben kárral? 
Bizony ehhez képest elszenvedhetetlen haragod lészen azzal.

Oh én ékességem, oh én vígaságom, szerelmem, Lucretia!
Végy bé te kedvedben, hogy az én szűvemet az kín ne sanyar

gassa.
Ha szeretsz engemet, gyorsan írd m eg nékem : e szűvem  kéván-

sága.

Szabad legyen immár nékem azt mondanom, hogy én te szolgád
vagyok!

Nám az jám bor és hív szolgákat szeretik császárok és királyok, 
Noha mindenféle rendet feljülmúlnak ezeknek m éltóságok.

Légy jó egészségben és jó szerencsében, oh én gyönyörűségem! 
Te vagy reménségem, félelmem, szerelmem, ez világban életem, 
L égy  jó kedvvel hozzám és jó akarattal és úgy tarthatsz meg

engem.

Balassa Bálint ö sszes munkái 28
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Mint az erős tornyot mikor kűvül nézed, győzhetetlennek tetszik, 
De ha nagy kosokkal érdeknie kezdik, igen hamar megtörik: 
Azonképen asszony, ifjú beszédétől naponként győzettetik,

Szorgalmatosságát ő szeretőjének hogy jól eszébe vövé,
Negyed levelében eltitkolt szerelmét nyilvábban megjelenté. 
Hlyen levelével Eurialus szúvét szertelen felgerjeszté:

LUCRETIA EURI ALO.

Immár bizonyára többé te ellened én nem tusakodhatom,
Te nagy szépségedet az én szerelmemben részetlenné nem

hagyom,
Meggyőzted immáron én erős elmémet, néked megholdoltatom.

Oh én szegény fejem, hogy elvőm előszer az te leveleidet,
Ez Ion oka nyilván, hogy veszedelemre vetettem életemet,
Hogy ha az te híred és okos tanácsod, meg nem segil engemet.

Tarts meg, Euriale, az te fogadásod, kit leveleidben írtál,
Ha szerelmed alá tudatlanság miatt már engemet hajtottál,
Ha elhagynál, bizony mindeneknél fenébb gonosz áruló volnál.

Könnyű megcsalnátok a szegény együgyű asszonyi állatokat, 
Szégyenb annál néktek meg nem tartanátok az ti fogadástokat, 
Azért ha néni lészesz állandó, jelents meg az te akaratodat.

Helyén még az dolog, megváltoztathatjuk az mi kévánságunkat; 
Azmit meg kell bánnunk, igen ótalmazzuk mostan attól ma

gunkat;
Végét meg kell látnunk, hogy félbe ne hagyjuk mi elkezdett dol

gunkat.

Asszonyember vagyok, én keveset tudok, tennenmagad jól tudod, 
Reám és magadra, hogyha férfi vagy te, legyen néked nagy

gondod;
Immár tiéd leszek, hogyha fogadásod és hited megtartandod.
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én nem művelném, az te hűségedben ha mostan kétes
volnék:

£)e bízom tebenned, hogy őrökké bátran neved által élhetek; 
Isten légyen véled én gyönyörűségem, vezére életemnek!

TERTIA PARS.

Quam üir, quam mater, quam janua firma tenebat,
Artibus est tandem foemina victa suis.

Ennekutána is nagy sok leveleket egymásnak küldezének, 
Mindegyik s mind másik olly nagy buzgósággal egymásnak fele

iének,
Mert mind az kettőnek csak az kévánsága, hogy együtt lehessenek.

Felette nehéznek és lehetetlennek ez dolog tetszik vala,
Mert soha egyedül sem kövül, sem belől Lucretia nem vala,
Ura Menelaus sok Ő£ző szemekre mert őtet bízta vala.

Az olaszok között igen elterjedett vétek ez mindeneknél,
Hogy feleségüket sokkal inkább őrzik mind aranynál, ezüstnél; 
Eszekben nem vészik, hogy nagyobb bolondság semmi nem lehet

ennél.

Az megtiltott dolgot az asszonyemberek sokkal inkább kévánják, 
Azmit akarsz, bánják, azmit te nem akarsz, viszontag azt ké

vánják,
Kevesben vétkeznek, ha valamennyire szájokra bocsátandják.

Mint az verőfényen mely könnyű egy sereg balhát megőrűzni: 
Szintén ollyan könnyű akaratja nélkül asszont megoltalmazni. 
Csak heában őrzik, az ki őnnőnmaga nem akar tiszta lenni.

Szelidíthetetlen, mindenek m eghiggyék, vad az asszonyi állat,
Kit semmi őrüzöt, sem penig megtiltás soha nem zabolázhat, 
Mert ő az őrzőket sokkal inkább őrzi* olly igen okos állat.

2 8 *
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Ott egy ifjú legény atyjafia vala a szép Lucretiának,
Kitől leveleket gyakorta küld vala bátran Eurialusnak,
Mert szerelmét ennek megmondotta vala, mint hiv atyjafiának.

Ennek lakóhelye Lucretia anyja házához közel vala,
Oda Lucretia anyját látogatni gyakorta megyen vala,
Azért ily végezést ők egyenlőképen azzal töttenek vala:

Mikoron az anyja szép Lucretiának a szent egyházba menne,
O kamorájában akkor Eurialust ifjú bérekesztené;
Anyját mintha látni Lucretia menne, Eurialussal lenne.

Két napot hagyának, kik esztendőnél is hosszabbaknak tet-
szének,

De itt a szerencse semmit nem szolgála az ő végezéseknek; 
Megértvén vénasszony, ifjat kirekeszté napján az végezésnek.

Nagy szomorúságos követséget ifjú monda Eurialusnak;
Látá Lucretia, hogy kinyilatkozott álnoksága dolgának,
Monda, hogy oly útat keresek, nem állhat ellene anyám

annak.

Egy Pandalus nevő sógora férjének ott az várasban vala,
Ennek is titkait a szép Lucretia megjelentötte vala,
Mert az felgerjedett láng ő elméjében meg nem aluszik vala.

Azt izené titkon ő szeretőjének, hogy azzal barátkoznék*
Mert az jó erkölcsű és az ő dolgában hív embernek láttatnék; 
Ez által őnékik szemben lételökben mód és út találtatnék.

De nem tetszik vala ez Eurialusnak, hogy titkát arra bízná, 
Menelaus kőrnyűl szüntelen forgódni kit szemeivel látna,
Mert igen fél vala, netalám valami csalárdság abban volna.

Tanácskozás közben Eurialus arra császártól választaték, 
Koronázatjáról végezne pápával, Romába béküldeték,
Mely követség nékik szép Lucretiával igen nehéznek tetszék.
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pe nem lön mit tenni, mert rajta császárnak kemény parancsolatja, 
Két egész holnapig az császár dolgáért 6 Rómában múlata,
Addig Lucretia siralmas ruhában, sötét házban ült vala.

Mindenek csudálják, de nem tudják okát ö szomorúságának,
Soha vígaságát nem látták önéki, mint egy ózvegyasszonnak;
Úgy tetszik önéki, ha fogyatkozása volna az fényes napnak.

Az ö háza népe láták, hogy feküszik szüntelen ő ágyában, 
Betegnek alitják, mert soha azelőtt nem volt ily nagy bánatban! 
Nagy sok orvosságot keresnek önéki, vannak nagy búskodásban. „

Senki nevetségét nem látta önéki, sem ágyából felköltét,
Míglen Eurialus eleiben hallá Zsigmond császárnak mentét,
Mint egy mély álomból, ottan felserkene, hogy hallá jövetelét.

Leveté magáról asszony gyászruháját, ékesen felöltözék,
Házának ablakit ő mind felnyittatá, szűvében megváltozék;
Kit hogy láta császár, Euriale — mondá — ne tagadd, amit láték!

Senki Lucretiát te távullétedben itt kün soha nem látta;
De hogy te megjöttél, látjuk: immár felkőit piros hajnal csillaga, 
Minthogy az hurutnak, a szerelemnek is nincs semmi rejtekháza!

„Tréfálsz te énvélem, császár, azmit szólasz! — Eurialus azt
mondja —

Nem tudom mi légyen, azmiről nékem szólsz, császár előtt azt
mondja;

Az te lovaidnak nyerítése inkább ötét felserkentötte.“

Ezeket megmondván, titkon Lucretiát azért ő tekinteli 
Es elfeletközvén, az ő szép szemeit néha reá figgeszti;
Megjőtele után csak intésekkel lön ő első köszöneti.

Egynéhány nap múlva Nisusnak nagy gondja Eurialusra vala, 
Piacon megnézé, mely Menelausnak csak háza mellett vala, 
Honnat ablakára szép Lucretiának tekintet lehet vala.
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Kúfárt ajándékkal ott megengesztelé, monda Eurialusnak:
Ez ablakról színét mindennap láthatod te szerető mátkádnak! 3 
Vala egy szükséghely csak három ólnire ellenébe ablaknak.

Innen Eurialus sok ideig néze, sokáig várakozék,
Ha történet szerént asszony arra jöne, kiben meg nem csalaték 
Nem sok üdő múlván jelen az ablakon Lucretia láttaték.

Kétfelé tekinte, monda: „Mit csinálsz itt, szerelmem, Lucretia? 
Hova mégy? maradj még, oh én két szememnek ékes világossága! 
Tekints ide reám, oh én segítségem, lelkemnek vígasságai

Vagyok Eurialus, nézz meg szemeiddel az te szerető mátkád.1 
,Te vagy-e szerelmem? vajha szemeiddel az én szűvemet látnád 
Most szólhatok véled, de megölelnélek, hogyha fejed hajthatnád.'

Eurialus monda: „Nem nehéz dolog ez, majdan megcselekeszem, 
Ajtódat zárold bé, míglen az lajtorját az ablakra feltészem; 
Szerelmünk örömét soká halogatjuk, azmint eszemben vészem."

,Ha éltem akarod, — monda — ne műveld azt, mert az nem
jónkra vagyon;

Innét jobb kéz felől tudod, hogy énnékem gonosz szomszédom
vagyon;

Sőt az kútárnak is bizonyára nálam kevés hitele vagyon.

Innét beszélhetünk, de más útat nékünk arra kell választanunk, 
Eurialus monda: „Halálom az látás és az mi beszéllésünk, 
Hogy két kezeinkkel, szűvem, Lucretia, össze nem őlőlkezűnk."

Sok beszéllés után ablakon egymásnak ajándékot adának,
Nem több ajándéka lön Eurialusnak, mint az ő mátkájának;
El nem titkolhaták, de híre lön abban hamar vén Sosiasnak.

Monda vén Sosias: „Csak heában állok szeretőknek ellenek, 
Elvész én asszonyom, háza megszégyenül, ha gondot nem viselek». 
Az két gonosz között jobb az kisebbiket ha választom nékiek.



439

Asszonyom szerelme, hogyha titkon leend, semmit nem árt őneki, 
Látom, hogy megvakult, sem hírét, sem nevét már meg nem te

kintheti.
Jó hírét megtartom, szemérmetességét ha meg nem őrűzheti.

Nem akarom, háza hogy megszégyenüljen, sem hogy megölje
magát;

Munkámat nem szánom, elmegyek, megtudom tőle az o szán
dékát.

Míg lehete tőlem, ellene állottam, hogy elhagyassom  dolgát.

Látom, semmiképen hogy az gonoszságot el nem távoztathatom; 
Hogy az titkon legyen, immáron énnékem csak arra kell gon

dolnom:
Az titkon lőtt dolgot meg nem lőtt dologtól . . külemben alítom.

Közönséges vétek mi[nden] emberekben az fajtalan bujaság, 
Senki nincs oly [ember] e széles világon, kit nem bánt az kévánság. 
Azki o[kossá]ggaI cselekedik mostan, annál vagyon tisztaság!“

Ezeket megmondó, látá Lucre[tiát, h]ogy ágyasházból jőne, 
Semmit nem múlata, asszo[nyána]k ottan eleiben ő méné;
O tőle megkérdő, miérth[ogy] szerelmét már véle nem közlené?

„Eurialust nyilván te igen szereted, —  asszon yán ak] aztm ondá —  
Tőlem eltitkolod, de m eglásd ki[nek hissz, d]olgokat ne bízd m ásra, 
Mert első bölcses . . . m ásodik, hogy az ne légyen tudva.

Magad követ nélkül el nem végezheted az te akaratodat,
Tudom sok üdőtől fogva m egtanultad hozzád nagy hűségem et; 
Parancsolj, asszonyom , érted szerencsére vetem az én fejemet.

Nagy gondom volt nékem, hogy az te szerelmed ki ne nyilat
koztassák,

Te meg ne büntessél, az te férjed penig kíssebbségben ne essék ; 
Minden nem zetséged és az te vén anyád meg ne szégyenül

tessék .“
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Monda Lucretia: Bizony igaz, azmit mondasz nekem, Sosia! 
Mindenkor nagy hitem, bizodalmám vagyon az te jámborsá

godban.
De rest és ellenző valál előbb nékem az én kévánságomban.

Mostan hogy te magad ajánlod magadot, nem félek csalárd
ságtól,

Hogy együtt lehessünk az én szeretőmmel, várom jámborsá
godtól,

Jól látod, meggyúladt szerelemnek lángja, nem válhatom meg
attól.

Érted, Eurialus, nékem meg kell halnom, mert nem tudok mit
tenni!

Bizony nagy bolondság, hogyha tusakodol ebben mégis ellenem; 
Együtt ha lehetnék, ezután netalám mértékletesb lehetnék.

Menj el azért gyorsan szép Eurialushoz, atyámfia Sosia!
Mutass utat néki miképen lehessen könnyen hozzám jutása, 
Negyed napot várjon és akkoron lészen jobb alkolmatossága.

Az paraszt nép közül büzát hoznak akkor uramnak udvarában. 
Akkoron béjöhet, hogyha őltőzendik szegény-ember ruhában, 
Grádicsokon akkor hordjon ő is büzát uramnak tárházába.

[Tudod,] első ajtó grádics mellett nyílik az én ágyas [házamba], 
Az napon ott lészek, mondd meg ő nékie az belső [kamorá]ban, 
Többitől elváljék, csak ő maga légyen, ügy jöjjön bé házamban.*

[Jóllehet ez] dolog, az vén Sosiasnak igen nehéz[nek tetszék], 
[De najgyobb dologtól félvén, ő ellene semmit nem tusakodék; 
O magát találá, asszonya tanácsa tőle megjelentetek.

Hallván Eurialus, ügy mint könnyű dolgot, azt ő semminek
vélé,

Szép Lucretiának parancsolatjához őnnenmagát készíté,
De az negyednapi várás késedelmét hosszú üdőnek vélé.
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Oh le balgatag szű, megsötétűlt elme, és vakmerő okossági 
Oh rettenthetetlen elme, szeretőkben miért vagy ily nagy vakság? 
Hogy csak igen kicsin dolognak tenálad tetszik az nagy go

noszság?

Mi lehet olly igen magas, alacsonynak kit te nem álltánál?
Mi lehet oly igen erősen bezárlott, kit nyitva nem találnál?
Mi lehet oly igen veszedelmes, amit könnyűnek nem tartanál?

Csak heában tőled az házas férfiak feleségöket őrzik,
Törvény és félelem és szemérmetesség rajtad nem uralkodik, 
Ellened nem állhat senki, az munka is néked játéknak tetszik I

Minden állatoknak megszilídítője, szerelem mely éktelen I 
Fő, kazdag és kedves, ifjú, bölcs és okos férfiat mire viszen? 
Hogy bárson ruháját levetvén, magára darócot, zsákot vészen.

Ki ennekelőtte nagy gyönyörűségben felnevekedött vala,
Hogy terhet hordozzon vállán, most szerelem kénszeríti őt arra, 
Az piacon állván, mint egy terhet hordót önnönmagát árulja.

Oh mely hihetetlen, csuda dolog volt ez, hogy illyen nagy férfiat 
Az parasztság között kell keresni most is, ki tanácsával tarthat? 
E széles világon már nagyobb változást, én nem tudom, ki hall

hat?

Ez volt az, miről szólt az bölcs Ovidius Változásról írt könyvben, 
Hogy az embereket barmoknak, köveknek változtatta képében. 
Circe szeretőit fene bestiákra tévé természetiben.

Mert oly oktalanul a szerelem tüze emberekben gerjedez, j
Hogy eszét elhagyván, oktalan állatiul csak keveset különbez, | 
Megvakult elméje, megrémült ő szíve, hasonló az kövekhez. J

Euríalus látá, feltetszék az hajnal, kit csak alig vár vala,
Az parasztnép közé m agát elegyítvén, magát bódognak mondja, 
Mátkája házánál zsákokban az búzát nagy szűve szerént hordja.
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De alájöttében ő az garádicson többitől elmarada,
Agyasház ajtaját megnyitó, miképen Sosias hagyta vala: 
Bémenvén egyedül az szép Lucretiát házban találta vala.

Közelebb járula hozzája, szép szóval őnékie köszőne,
„Légy jó egészségben, lelkem, Lucretia, életem reménségel 
Most, hogy temagadot találtalak, vagyon szűvemnek nagy öröme!

Azmitrégtől fogva kévántam telőled immár mostan megnyertem! 
Semmi kőzbenvetés, sem penig fal nincsen közied és én közöttem, 
Most bizony szabadon az én szerelmemet csókolom és ölelem.“

Eurialust látván a szép Lucretia, igen elálmélkodék,
Jóllehet az tanács, ifjúnak ő tőle szolga által adaték;
Nem hiheti vala, léleknek alítja, oly igen csudálkozék.

Az ölelgetésén és csókolgatásán de végre megismeré,
Monda: „Te vagy-e itt,oh én szúvem, lelkem, ifjú szép Euriale?“ 
Hozzája szorítá, szép fejér orcáját az pirosság bételé.

„Most látom bizonnyal“ — monda — „vagyon hozzám te néked,
nagy szerelmed,

Hogy illy veszedelmes dologra érettem most fejedet vetetted, 
Meghiggyed, hogy én is soha nem keresek más szeretőt helyetted.

Vigye az Úristen nagy jó szerencsével véghez mi szerelmünket! 
Tebirodalmodban lészek, míg az tagok tartják bennem lelkemet! 
Erővel adtanak férjemnek, elhagyom teéretted én őtet 1

Szükség azért mostan, oh én víg szerelmem és én gyönyörűségem, 
Hogy vesd le ez undok ruhákat, kit vöttél most tereád énértem ; 
Az te szépségedet engedd, hogy láthassam mutasd m e g  m agad

nékem.“

Levetvén az undok ruhákat magáról, fénylik szép ruhájában;
Az beszéllés közben futamék Sosias megálla az ajtóban, 
Monda: „Magatokat ójjátok, ihol jő Menelaus az házban.“
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Monda Lucretia: .Vagyon egy rejtekhely itt az én ágyam alatt. 
Azkiben tartani az én uram szokta minden drága marháját,
Kiről írtam néked, abban mostan menj bé; uram ott meg nem láthat.

Jól eszedben vegyed, igen megőrűzzed magadot mozdulástól.* 
Nem tuda mit tenni, azt kelle mívelni, azmit halla asszonytól, 
Megnyitó az ajtót Lucretia, hogy szót halla az ő urától.

Menelaus ketten beméne Bertassal, leveleket keresnek,.
Kire mondják vala, hogy szükségük volna várasbelí népeknek; 
Sohul nem találók, Menelaus monda ottan feleségének:

„Jól eszemben nem jut, netalám bétőttem az rejtekben azokat, 
Ott is megkeresem, menj el, Lucretia, hozz előszer gyortyákat.*4 
Igen megrettene, mihent ott meghalló Eurialus a szókat.

Már gyűlölijya]a_ajjzép Lucretiát, így bűskodik magában:
Oh gonosz szerencse! mire hozói engem illy nagy veszedelemben? 
Bujaságom miatt ihol kell akadnom most nékem az hálóban.

Elvesztem híremet, nevemet, császárnál való kedvességemet; 
Abban is kétségem vagyon, hogy megtartsam itt az én életemet; 
Oh minden bolondok között én bolondabb, mint vesztém el

magamat!

Akaratom szerént ejtém én magamat ez nagy veszedelemben, 
Ha ily drágán adják, bizony kevés öröm vagyon a szerelemben. 
Rövid gyönyörűség, nagy hosszú bánatot rekeszte én szűvemben!

Vajha mennyországért kellene szenvednem ez nagy nyomo
rúságot,

Az örökkévaló őrömért venném fel ez nagy sanyarúságot,
Kire kicsin füsthöz hasonló őrömért, most vetettem magamat.

Ihol immár példa vagyok és szidalom mindeneknek előtte, 
Szégyenvallás nélkül nem lehet fejemnek innét menekedése, 
Mert ha kimehetnék, senkinek szerelme többé nem rekesztene.



444

Vígy ki, én Istenem! én ifjúságomnak ne nézd tudatlanságát! 
Tarts meg, Uram, engem, hogy te felségednek engeszteljem

haragját,
Mert eszembe vőttem, hogy nem kellett volna szeretnem

Lucretiát.

Nem szeretott bizony, hanem mintegy szarvast hálóra hajtott
engem,

Tudtam csalárdságát asszonyi állatnak, mégis el nem kerültem, 
Eljött az én napom, nincs több segítségem náladnál, én Istenem!

Szép Lucretia is oly igen szertelen ezen megretteni vala, 
Hogynemmint ő magát, szeretőjét sokkal feljebben félti vala,
De nagy gyorsasággal orvosságot asszony az ellen talált vala.

Monda: ,Ihol vagyon, Uram, az ablakban egy kicsin iskátula, 
Ha jól emlékezem, úgy tetszik énnékem, hogy oda tőtted vala, 
Érette futamék, akaratja szerént aláejtőtte vala.

Monda: ,Hamar, uram, nem akaratommal ablakról aláejtém, 
Fussatok érette, kárt addig ne valljunk, én innen feljül nézem, 
Gyorsan mind a ketten érte futamának, hogy semmi el ne

vesszen.

Ebből minden ember eszébe veheti asszonyembernek dolgát; 
Mely igen nagy könnyen, ő mikor akarja, megjátszodtatja urát, 
Ki asszonyembertől soha nem csalatott, szentnek mondhatja

magát.

Hetruriabéli módra magas vala háza Menelausnak,
Nagy sok garádicsok, kin alá s fel járnak, rajta csinálva vannak; 
Míg oda járának, más helyt ada addég ő az Eurialusnak.

Mihelyt el-felszedék, viszontag az házban mindketten fel-
jutánaak,

De csak egyiket is az iskátulában ők nem találhatának, 
Rejtekben keresék, ott gyorsan meglelék, ottan kiindulának.
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Szép Lucretia is az ajtót megnyitó, monda Eurialusnak:
Jer ki immár, lelkem, szerelmem, summája ki vagy vígaságomnak! 
Jövel ki, kútfeje gyönyörűségemnek, minden nyájasságomnak 1

Semmit ne félj immár, mert szabad mezeje vagyon nyájassá-
ginknak!

Mostan helye vagyon ölelgetésinknek és csókolgatásunknak.
Az hű szeretőket nem hagyja az Isten, kedvez nyájasságoknak!

Jövel, szép rózsaszál, jövel, szép liliom most az én kebelemben! 
Mit állasz, én vagyok az te Lucretiád, miért vagy rettegésben? 
Miért kételkedel ? nám vagyok tehozzád bizony én nagy hűségben.*

Alig vetheti ki megrettent szűvéböl Eurialus félelmét,
Szépen megölelé és megcsókolgatá mindjárást szeretőjét.
Monda, hogy:,méltó vagy, kiért én felvegyem az félelemnek terhét.

Kár volna, ha ingyen adnának illy édes és szép gyönyörűséget; 
Kár volna vennie nagy fáradság nélkül illy ölelgetéseket; 
Ezerszer meghalnék, ha feltámadhatnék, érted adnám lelkemet.

Oh én jó szerencsém és én boldogságom, vájjon téged tartlak-e? 
Avagy talám álom múlandó játékja szemeimet fogta be;
Vájjon kezeimben, oh én édes lelkem! kezeidet tartom-e?**

Akkor Lucretia szép, ránc nélkül való, vékony ruhában vala, 
Kiből tagainak szép ékes termeti igen megtetsznek vala;
Teste fehérsége, szemeinek fénye ugyan viliágnak vala.

örvendetes színe és szép tekinteti, piros-fejér orcája,
Ekés nevetése és nagy mértékletes az ő mosolyodása,
Szép keskeny dereka, teljes az ő méllyé és ékes állapatja.

Ifjú Eurialus semmiképen magát meg nem tartóztatható, 
Félelmét felejtvén, m értékletességét akkoron hátrahagyó;
..Az mi szerelmünknek most vegyük gyümölcsét!“ Lucretiának

mondó.
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Ifjúnak előszer, mintha tusakodnék ellene ’Lucretia.
Monda, hogy hitire és tisztességére néki nagy gondja volna, 
Beszédnél, csókoknál, őlelgetéseknél többet ő nem kévánna.

Eurialus monda: „Nem tudod, mit mondasz, szerelmem, Lucretia! 
Ha nem tudja senki, hogy mi ketten vagyunk, azt is meg nem

tudhatja;
Ha valaki tudja, bolond ember lészen, azt is ha nem alítja.

E nélkül hírünket ha megkisebbítjük, tudatlanság mi tőlünk;
Ez a szerelemnek gyümölcse, ki nélkül soha mi nem lehetünk. 
Jobb volna meghalnom, hogynemmint a nélkül ez házból el-ki-

mennünkl“

Monda Lucretia; .Gonoszság az tőled!4 Euralius felele; 
„Gonoszság, az jókkal hogy ha mi nem élünk, mikor tőlünk

lehetne;
Nagy sok kévánságom, minden fáradságom hogy csak heában

lenne.44

Ezeknek utána a szép Lucreliát az ágyra felemelő; 
Képmutatásképen mégis tusakodék ellene egy kevéssé;
De fáradság nélkül csak kevés munkával végre őtet meggyőzé.

Nem úgy Ion azoknak dolgok, mint Thámárnak Hamonnal tör
tént vala,

Hogy az első dolog az ő szerelmekben véget vethetett vala, 
Hanem sokkal nagyobb lángot előbbinél bennek indított vala.

De eszében juta, nem volna javára, hogyha soká ott lenne,
Egy keveset evék, ivék mátkájával, azután el-kiméne :
Gonoszt ő felőle az parasztruhában akkor senki nem véle.

Olly igen csudálja vala akkor magát Eurialus útában,
Vájjon mire vélné császár, ha igy látná, mondja vala magában: 
Bizony csak nevetség, csúfság és szidalom lennék én az ud

varban.
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Tudom  mindaddig is, hogy soha énnekem békességet nem
hagyna,

Miért vőttem volna parasztruhát reám.míg tőlem meg nem tudná, 
De másra mondanám, mert tudom kedvében néki is Lucretia.

Ruháját levetvén, akik őnékie hív baráti valának,
M egbeszélté nékik hozzája szerelmét a szép Lucretiának,
Mely nagy félelemben előszer, azután nagy örömben voltának.

Ezt is mondja vala: „Bezzeg nagy bolondság volt barátim én
tőlem,

Hogy illy szerencsére egy asszony kezébe bíztam volt az én
fejem :

Maga az én atyám, kis gyermekkoromban nem így tanított engem.

Az asszonynépeket hajlandó kegyetlen vadaknak mondja vala, 
De akkoron nyilván atyám tanítását elfelejtettem vala,
Mikor vállaimat az nagy zsák búzákkal én megterheltem vala.

Mely rút éktelenség és mely nagy kisebbség én rajtam esett
volna,

Ha valaki engem az búzahordásban megismerhetett volna, 
Avagy Menelaus az kereskedésben ha reám talált volna.

Nagy kemény törvénye vagyon itt azoknak, akik paráználkodnak, 
De feleségekért még nagyobb haragjok vagyon az férfiaknak, 
Egyik vereséggel, másik fegyverrel is ellene áll azoknak.

De ha Menelaus szinte megengedte volna is életemet,
Nemde megkötözvén nem küldött volna-e az császárhoz enge-

met,
Mely nagy kiáltással és nagy csattogással vittek volna engemet!

Bezzeg nagy bolondság volt akkor énbennem, ha mostan meg
gondolom,

Mely sok veszedelem állott fej em felett, hogyha előszámlálom, 
Kikből Lucretia által lön énnékem bizony szabadulásom.
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Oh te bölcs és nemes, hív asszonyi állat, mit nem bízhatnék reád, 
Hogyha ezer fejem volna is énnékem, miért nem bíznám reád? 
Látom hűségedet, nem olly állhatatlan, miképen az ingó nád.

Tudod szeretnie az te szeretődet, meg is tudod őrizni,
Mert ki tudott volna illyen hamarsággal illyen utat gondolni, 
Mellyel keresőket az rejtekhelyekről el tudod igazítni.

Tenéked ajánlom az én életemet, azt, kit te megtartottál,
Nem tulajdonítom bizony enmagamnak, hogy élek ez világnál. 
Nem kímíllem tőled, higgyed, Lucretia, azkit énnékem adtál.

Oh drága elméjő, kegyes tekintető, gyönyörűséges nyelvő!
Oh szép fejér színű, teljes ábrázatú, drága okos beszédül 
Vájjon mikor lehet véled múlatásom, igaz és hű szerető?

Szép ajakaidat, víg szerelmem, vájjon mikor csókolgathatom? 
Szép ékesen szóló, repeső nyelvedet mikoron hallgathatom? 
Két szép fehér mellyed, oh én szűvem, lelkem, mikor tapogat

hatom?

Bizony kicsin dolog, barátom Achates! amit te távul láttál, 
Mennél közelb lennél, annál szebbnek tetszik ez asszony ábrázattal; 
En az líbiai királynéasszont is nem mondom szebbnek annál.

Nem csudálom én azt, ha Kandaulis király az ő szép feleségét 
Az ő hű társának akarta mutatni, látná teljes őrömét:
En is nagy örömest megmutatnám néked Lucretiának testét.

Meg nem beszélhetem én különben néked az ő csodaszépségét, 
Te sem értheted meg az én szerelmemnek mondhatatlan őrömét, 
Tudom, hogy nem bánod, meg nem beszélhetem ennek gyönyö

rűségét!“

így beszélgetének Eurialus, ketten, társával Achatessel,
Lucretia dolgát nem meré közleni igaz ő feleivel,
Senkinek ő nem hűn, Sosiast nem meré bántani beszédével.
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QUARTA PARS.

Alter amans Pacorus erat, quem foemina sprevit;
Eurialo gratum praebuit illa torum.

£gy Pacorus nevű tisztes ifjú legény Pannóniából vala;
Oly igen felette a szép Lucretiát ez is szereti vala,
De Eurialussal a szerencse néki nem egyaránt szolgála.

Miérlhogy szép vala, gondolá, hogy őtet Lucretia szeretne,
Mert víg tekinteti és nyájas beszéde néki azt jelentené;
Azért azt gondolá magában az ifjú, hogy azt megkésértené.

Bölcsen cselekedék, levelet felette vékony hártyára íra,
Igen békótózé, hogy meg ne tetszenék egy bokor ivolyában,
Szép Lucretiának nyújtá, mikor menne leányokkal templomban.

Ifjútól virágot asszony el nem vivé, kit ő igen szégyenle;
Az vénasszony inté, hogy tőle elvenné, az nem nagy dolgot tenne: 
Elvűvé, de egyik leányának adá, többé hozzá sem vövé.

Azonközben ismét valami tanuló deákok érkezének,
Virágot elkérék leányoktól, könnyen kit tőlek megnyerőnek: 
Levelet megláták, kit az virág között békötőzve leiének.

Igen nagy kedvekben deákok azelőtt valának asszonyoknak,
De hogy udvara lön Senasban császárnak, ők meggyűlöltetének; 
Az fegyverzörgésben több gyönyörűséget azután találának.

Igen sok gyűlölség, harag és irigység közöttek támadt vala,
Az vitézlő népnek miként árthatnának, okot keresnek vala, 
Violában talált álnokságot azért megjelentötték vala.

Hogy azt megolvasák, semmit nem késének, vivék Menelausnak, 
O házához méné, feddéssel, szitokkal szóla Lucretiának,
Végre megengede, hogy megérté szavát jámbor vénasszonyának.

hálássá-Bálint összes munkái
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Soha nem tűrheté, hamar az ifjúra panaszla a császárnak,
Ifjú megesküvék, hogy sohasem szólna többszer Lucretiának;
De hitét megszegé, mert ő más levelet íra ismét asszonynak.

Fársángnak elein, télnek közepiben ez dolog történt vala,
Mikoron az váras szüntelen játékban és vígaságban volna, 
Asszonyok ablakán ifjak az utcáról hogy hagyigálnak vala.

Gondolá Pacorus, alkalmatossága hogy akkoron jó volna, 
Csodamesterséggel az megírt levelet viaszban bétakará,
Hogy megkésértené, ha Lucretiának szerelme hozzá volna.

Azt is okossággal hóba bétakará, ablakon béhagyítá;
Tűzhöz közel esék, az hó az viaszról, levélről elolvada:
Menelaus látá, feleségét ottan erősen megdorgáló.

Ebből megértheti nyilván minden ember szerelemnek erejét,
Ki mikor akarja, sokáig mutatja némelynek kedvességét, 
Némelynek viszontag semmi okossággal nem hagyja előmentét,

Azt mondják nagy sokan, hogy az bölcs embernek nem árthat a
szerelem,

Kit meg kell engednem azoknak, kiknek már ollyan nagy bölcseségek, 
Hogy csak igaz, okos és bölcs erősségben vagyon gyönyörűségek.

Ezeknek, gazdagnak, szegénnek, bódognak nincs semmi különb
ségek,

Ezek az Phalaris réz bikájában is bódogságban élhetnek,
Kik közűi, alítom, e széles világon hogy nem sokat lelhetnek.

/

Igaz dolog azért minden embereknek közönséges életek, 
Kedvesség szűvökben igen uralkodik nyilván a szeretőknek, 
Kiket akar, levon, kiket akar, ismét tőle felemeltetik.

Pacorusnak dolgát igen bölcs tanácsnak vájjon ki nem mondaná? 
Ki szép virágokban, levelet azután hóban hagyított vala;
De az jó szerencse bölcs okosságának ellene állott vala.



Ezt hallván Pacorus, hogy o álnoksága kinyilatkozott vala, 
Elszökék, nem mere többé megmaradni császárnak udvarában, 
Nem esek kárára szép Eurialusnak ifjúnak elfutása.

Nem heában szokták gyakran közbeszédben magyarok azt mon-.
dani:

Hogy valamely várat senki sem ostromol, könnyű azt megtar
tani,

Kinek szeretője nincsen, könnyű annak mindenkor tiszta lenni.

Vala egy kis szoros utca Lucretiának ágyas háza mellett, 
Honnat az kőfalon szintén az ablakra akárki is felmehet,
De nappal nem méré azt megkésérteni, mert ez csak éjjel lehet.

Tőrténék azonban, kelle falujában menni Menelausnak, 
Alkolmatosságot kivel ismét ada ifjú Eurialusnak;
Éjjel istáiéban méné tanácsából amaz vén Sosiasnak.

Szénában rejtezvén, igen várja vala, hogy Sosias jelt adna, 
Dromo nevő szolga jőve istáiéban, lovaknak enni adna,
Csak egy kis héa lön, ifjú Eurialust villával el nem éré.

Hirtelen futamék Sosias, hogy látá, monda szolgatársának: 
„Hadd nékem az munkát, menj el, viseld gondját te az mi va

csoránknak,
Mostan kell jól laknunk, mert tudod, erkölcsét az mi fesvény

urunknak.

Mikor itthon vagyon, jól tudod, mint kímíl tőlünk ő mindeneket, 
Asszonyom jó kedvű, mostan főzet nékünk ő szép drága étkeket; 
Menj el azért gyorsan, majd én is bémegyek, készíts el minde

neket.“

Monda Dromo: „Mindjárt elmegyek, mert arra vagyon nékem
nagy gondom,

Uram asztalával, hogynemmint lovával én örömesben bánom; 
Bátor soha többé onnét meg ne jöjen, Istentől azt kévánom.“
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Felele Sosias: „Hogy ezt hallom tőled, dícsfrem te dolgodat,
En is már régen elváltoztattam volna az én fösvény uramat,
De asszonyom engem reggeli étkekkel gyakorta tartóztatott.

Mostan itthon nincsen, együnk, igyunk, semmit ez éjjel ne alod-
junk,

Mig ő haza nem jő, addig őrülhetünk, nagy vígan lakozhatunk, 
Egy egész holnapig nem kereshet annyit, azmennyit most meg

eszünk.“

Dromo házban méné, Eurialus látván, szénából el-felkele,
Sosias dícsíré, szorgalmatosságát onéki megkőszőné,
Gyorsan az kőfalon szép Lucretiának ágyas házában méné.

Látván Lucretia, szépen megőlelé, ottan megcsókolgatá,
Vénus dolga után borral, szép étkekkel Eurialust jól tartá, 
Keveset mulata, mert az Menelaus azonban haza juta.

Hírt tőn vén Sosias, asszony az étkeket asztalról mind elraká, 
Rettene az ifjú, nem tud mit tennie, elfutni akar vala,
De módját találá, ura eleiben kiméne Lucretia.

Mondá azt: „Már vélem vala, édes uram,hogy te paraszttá lettél, 
Hogy ennyi ideig akaratom nélkül te az faluban késtél, 
Kételkedem hozzád, netalám valami leánt ott megkedveltél.

Tudom férfiaknak ő feleségekhez való hítlenségeket,
Másutt ne hálj, hogyha az kétségtől akarsz megmenteni engemet; 
En mind étien, itlan várlak, egyél velem, ím hozatok étkeket.“

De az Menelaus kívül az faluban immár vacsoráit vala.
Azért ágyas házban így, mint fáradt ember, ő igen siet vala, 
Hogy megkéslethetné, viszont őnékie monda szép Lucretia:

„Rosalia nevő faluból jobbágyok ma borokat hozának,
Erősen dícsírék, de azok éntőlem meg nem kóstoltatának, 
Menjünk a pincében, kóstoljuk meg őket, ha jóknak találtatnak?*



Jobb kezével gyertyát, bal kezével penig urának kezét fogá,
Az alsó pincében ketten egymás mellett így ménének ők alá; 
Gondolá, hogy elment immár Eurialus, urát ismét felhozá.

Másnapra kelének, az ura, azt hiszem, kétséges vala hozzá,
Mert az utca felől kőfallal ablakot bécsináltatta vala;
Az kufár házát is onnat elvonatá, honnat beszélnek vala.

Látván a szeretők, ezen mind az ketten igen elbúsulának,
Nem felejthetik el az ő szerelmeket, sokat gondolkodának; 
Eszében Pandalus felől való tanács juta Eurialusnak;

Előbb Eurialus semmiképen hinni Pandalusnak nem mére,
De hogy ő látnája, szép Lucretiával különben nem lehetne: 
Akkor az kétséges orvosságot, úgy mint bölcs orvos, elővevé.

Gyorsan szállására Pandalust hívatá, mellette leülteté,
Ketten maradának, mert szolgáit ottan mind fejenként kiküldé; 
Kéré, hogy azmiért hívatta, senkinek azt meg ne jelentené.

„Hogytenéked errőlszóljak — monda néki—gyakorta elvégeztem, 
De meg nem lehetett, mert te hűségedet annyira nem ismertem. 
Most immár megmondom, mert sok barátimtól jámborságod

értettem.

Jól tudod, mi légyen az emberek között a szerelem hatalma, 
Nem tudom vétektől, vagy penig erőtől vagyon ő birodalma? 
Nincs oly erős ember, kinek szűve vagyon, hogy nem volt véle

gondja.

Mindeneknél szentebb az ő idejében az Dávid király vala,
O fia Salamon bölcs és mindeneknél Sámson is erősb vala:
De azért egyik is szerelemtől magát meg nem vonhatta vala.

Felgyúladt elmének, gonosz szerelemnek ez penig természeti, 
Hogy mikor tilalma vagyon, akkor nagyobb sokkal gerjedezése; 
Semmi orvossága nincs több, hanem mikor véle ő szeretője.
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Voltának régenten az mi időnkben is férfiak és asszonyok,
Kiknek szerelmeknek megtiltása miatt történt szörnyű halálok; 
Viszontag az együtt való létei után elmúlt nagy buzgóságok.

Nincs jobb az embernek, mint idejekorán engedni szerelemnek, 
Elveszti életét, valaki ellene evezend az vizeknek;
Sokkal bátorságosb, mindjárást mentében bocsátja a szeleknek.

En azért beszéllem, hogy nagy szerelmemet tenéked megjelentsem, 
Kiben ha akarod, lehet tőled nékem igen nagy segítségem,
Azmi haszon innét követközik, azt is lenéked megbeszéllem.

Nem tudom, mi dolog, igen megszerettem én a szép Lucretiát, 
Kiben nincsen vétkem, mert szerencse bírja emberek akaratját, 
Kiknek birodalma vagyon mindeneken, kik vannak az ég alatt.

Azt alítom vala én az itt lakozó asszonyi állatok felől,
Hogy elméjekben is azt viselik, azmit láttam az ő szemekből;
De mintha étető volna ő szemekben, úgy meggyőzettem ettől.

Elhittem vala én bizonnyal, hogy szeret engemet Lucretia, 
Mikoron ő kegyes szemeivel gyakran reám tekintel vala; 
Viszontag, hogy őtet szeretném, szépsége arra kénszerít vala.

De eszemben vöm én, hogy csak nagy heában hálóban rekesztettem, 
Azután, hogy ő is engemet szeressen, mindazon igyekeztem,
Nagy sok írásommal és könyörgésemmel immár azt is megnyertem.

Felgyúladt az asszony, én penig gerjedek, mind az ketten el
veszünk,

Ha mi életünknek hosszabbítására orvosságot nem lelünk,
Hogyha minékünk te az mi szerelmünkben nem lészesz sege

delmünk.

Ura az öccsével nemkülönben őrzik mindenkor Lucretiát,
Mint az erős sárkány Kolkus szigetiben őrzé az aranygyapjat,
És az háromfejű Cerberus szüntelen őrzi pokol kapuját.



Sok üdőtől fogva ismerem én immár az ti házatok népét, 
Nemesek, kazdagok vagytok, jól hallottam én az ti híreteket,
Qe bár Lucretiát ne láthattam volna, az ti atyátok fiát.

De vájjon ki lehet ellene állható az gonosz szeretetnek, 
jCi nem választásból, hanem történetből adá az szerelemnek? 
Mindketten gyötrődünk és alatta vagyunk minden veszede

lemnek.

Jóllehet még eddig igen elrejtettük az mi nagy szerelmünket,
De ha ezután is el nem fedezhetjük, elvesztjük mi fejünket;
Ha te meg nem tartod okos tanácsoddal most az mi életünket.

Talám meglehetne tőlem, hogy magamban azt én megenyhíteném, 
Te nemzetségődnek híréért, nevéért bizony meg is művelném, 
Hogyha hasznotokra és tisztességtekre valónak én ezt vélném:

De Lucretiának megdühődt szerelmét immáron jól ismerem, 
Vagy magát megölné, ha innét elmennék, vagy megkeresne

engem;
Az te házatokat és nemzetségteket így megkisebbíteném.

Ez volt az én dolgom, kit te hűségednek akartam megmondani, 
Most keressünk ütőt, kivel az gonoszát tudjuk eltávoztatni;
Erre segítséget tenáladnál többet nem tudok kit keresni.

Magamat én néked ajánlom, ígírem, aiyámfia, Pandale,
Engedd szerelmünket, ne légyen ennél is inkább gerjedezése; 
Ha együtt lehetnénk, netalám megszűnnék szívünk gerjedezése.

Tudod minden részét és minden járását Menelaus házának, 
Tudod azt is, mikor valahova lészen óta önnenmagának,
Tudod, mikor vihetsz bé kamorájában engem Lucretiának.

Menelaus öccse csoda szorgalmatos őrüzője asszonnak,
Minden beszédére és tekintetire vigyáz Lucretiának,
Minden nevetését és fohászkodását megnézi, kire vannak?
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Ha lehetne tőled, nyilván meg kellene ez embert játszódlatnunk, 
Mikor Menelaus távoly lészen, akkor egymással tanácskozzunk; 
Azt is eliktassad mindaz több őrzőkkel, hogy ne légyen hán

tásunk.

Tudom, hogy tenéked hiszen Menelaus és szódat megfogadja, 
Talám Isten adja, hogy Lucretiát is a te kezedben bízza,
Kit hogyha megművel, te általad lészen utunk szabadulása.

Sok jó kővetkózik, kit ebből megérthet az te bölcs okosságod, 
Mert az ti házatok tisztességét ezzel te jobban megtarthatod; 
Az mi szerelmünket te elfedezheted, Lucretiát megtarthadd.

Egy éjjel ha nékem titkon engedtetik, nem árt Menelausnak,
De ha ez nem lészen, utánnom jővése ha lészen az asszonnak, 
Mindenek megtudják és nagy kisebbsége lészen ti házatoknak.

Gondoljad meg, mely nagy nevetsége lészen őrajta az község
nek,

Az egész várasnak szégyenére esik, nemcsak az egy nemzetnek; 
Látod, nem esik jól dolgunk, ha ellene tusaködol te ennek.

Netalám mondanád, hogy meghaljon inkább fegyverrel vagy mé
reggel,

De jaj bizony annak, ki megfertézteti magát az embervérrel 
És az kicsin vétket, higgyed, megbünteti Isten őrök halállal!

Nem jó az gonoszát megöregbíteni, de jó megkisebbítni;
Az két gonosz közűi szükség az kisebbet mindenkor választani, 
Minthogy az jók közül az nagyobb jót szokták mindenkor vá

lasztani.

Nékünk minden utunk, valahová nézünk, mindenütt veszedelmes, 
Ez az, kit most mondok, talám te általad nem lészen veszedel

mes.
Kivel mint őnéki, mint penig énnékem nem kevés hasznot te

hetsz.
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Igen megbúsultam, Hogy látom gyötrődni az asszont én miattam, 
Hogynemmint tégedet untatnálak, inkább gyülőlségét kéván-

nám,
pc tőle nem lehet, én sem hagyhatom el, azt enmagam jól

látom.

Semmi reménségünk bizonyára nincsen minékunk életünkben, 
Hogyha az mi hitünk fogyatkozást talál az te mesterségedben, 
Ha nem viseltetik az te bölcs gondoddal elmédben csendes

ségben.

Most azért segíts meg minket jó hírünkben, tarts meg nemzetsé
gedet,

Jótéteményidért, hogy háladatlannak te ne alíts engemet:
Azon igyekezem, hogy nagy főemberré tehesselek tégedet.

Tudod, hogy én kedves vagyok az császárnál, néked mindent
nyerhetek,

Most penig eskeszem és az én hitemre néked fogadást tészek, 
Hogy tennenmagadnak és maradékidnak főispánságot szerzek.

Az mi szerelmünket, magunkat, hírünket én tenéked ajánlom,
Te nemzetségödnek hírét, tisztességét az te hitedre bízom,
Te tarthatsz meg műnket, csak te veszthetsz el is, magunkat reád

hagyom.*4

Mosolyodék ezen, hogy hallá Pandalus, egy keveset hallgata, 
Monda, hogy: „lm értem, de bizony akarnám, ha az nem‘történt

volna,
Néktek engednem kell, hogyha már köztelek az dolog ebben va

gyon.

Tudom, nemzetségem, hogyha nem engedek, esik nagy szidalom
ban,

Fejenként miatta lészünk nagy szégyenben és nagy botránkozás-
ban,

Látom, felgerjedett és őmagának is nincsen birodalmában.
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Hogyha nem találom eleit, megöli nagy büsultában magát, 
Azvagy az ablakon a szerelem miatt aláhagyítja magát;
Látom, hogy nem nézi sem hírét, sem nevét, sem penig az 6 urát.

Sokat ő ellene szóltam, szidalmaztam, lágyítani akartam, 
Mindeneket utál éretted, őnéki semmit nem használhattam:
Te vagy elméjében, téged kéván, gondol, kin igen csudálkoztam.

Gyakorta engemet hozzája szólított, Eurialusnak mondott,
Mintha nem ő volna, a szerelem miatt annyira megváltozott. 
Kinél tisztább, okosb asszonyi állatot egész váras nem tartott.

O mely csoda dolog, hogy a szerelemnek vagyon illy nagy ereje 
És az embereknek ő természetekben illyen erős hatalma,
Kinek orvossággal szükség volna mostan ha állhatnék ellene.

Mondom én magam is, hogy más ütőt ebben bizony néni találhatok, 
Hanem azkit tennenmagad^most mutatál, abban keli maradnotok, 
Én érette lészek, néktek hírré tészem, ha módot találhatok.

Nem illik énhozzám tőled ez dologért hogy valamit kévánnék, 
Csakhogy ezféle hírt és reánk jövendő nevet távozlathatnék." 
Eurialus monda: „Bűn volna, ha azért néked jóval nem lennék,

Azmit megígírtem, az (őispánságot, higgyed, néked megszerzem, 
Csakhogy el ne veszesd azt az méltóságot tőled, ha én megszerzem P 
Felele Pandalus: „Csak ebből ne légyen eredeti, nem vesztem,

Ha reám nézendő, szabadon akarom, hogy énnékem adassék,
De ilyen ok alatt nem akarom, senki nékem köteleztessék, 
Hogyha hírem nélkül az meglehet vala, örömest azon valék.

Elmegyek már tőled — azt mondja Pandalus — légy nagy jo
egészségben.“

Es Eurialus is azonképen mondja: „Légy nagy jó egészségben, 
De nagy gondod légyen, hogy együtt lehessünk, légy érte minden

képen 1“



£lválék Pandalus ifjútól és ezen felette örvendezek;
Előszer, Hogy illyen jeles fő emberrel ő megismerkedhetek, 
Másodszor őrűle, Hogy az tartományban főispánná tétetnék.

C soda kévánsága az megígírt lisztre az Pandalusnak vala, 
jóllehet beszéddel, mintha nem kellene, azt jelengeti vala: 
Asszonyi állathoz hasonló erkölcse őnéki ebben vala.

Oh mely csudálatos és megmérhetetlen az Istennek tanácsa, 
Hogy o ez világot jóknak s gonoszoknak egyaránt osztogatta; 
Méltatlanoknak is az méltóságokra ótokat megnyitotta.

Sok rend és garádics, tudja minden ember, vagyon az nemességben, 
De igen keveset találsz, ki igazán jutott volna ezekben,
Hogyha jól meghányod-veted eredetit ezeknek mindenekben.

Minden országokban azokat alítják most igaz nemeseknek,
Az kik szabadsággal és nagy kazdagsággal felette bővelködnek: 
Noha az kazdagság ritkán jár mellette az jámbor vitézségnek.

Kóborlás, uzsora és az árúitatás sokat nemesített meg,
Sokat hízelkedés, hazugság vitt elő, sokat undok fesvénség; 
Némelyet öldöklés és feleségöknek vétkek kazdagított meg.

Igen ritkán vagyon, aki igazsággal gyűlhessen kazdagságot,
Azt tartják, ki mindenféle füvet kaszál, az rakhat nagy asztagot, 
Akárhonnat légyen, nem kérdik, hói vőtted? csak légyen sok jó

szágod.

Az gonosszal gyűtőtt kazdagság jutalma, higgyed, az hamis
ságnak,

Ki az más világon igen nehéz terhe lészen az gonoszoknak: 
Azért csak azt tartom igaz nemesnek, kik vitézséggel találják.

Nem böcsüllöm bizony az drága ruhákat és az nagy palotákat, 
Falukat, lovakat, drága szerszámokkal készített vacsorákat,
Mert ezekben látom sokszor uralkodni valami bolondokat.
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Tudatlanság azért, azki mindezekben véli az kazdagságot,
Mert ímezt jól hallod, mindenféle vétek lelhet most nemeseket, 
Azmint az Pandalus csak kerítésével nyeré az nemességet.

Nem sok üdő múlván esék háborúság kívül ott az faluban,
Mert Menelausnak jobbágyát megölék az önén falujában; 
Szükség lón kimenni, hogy ő törvény szerént véget tenne azokban.

Monda Lucretia: ,Tudom, édes uram, hogy te nehéz ember vagy, 
Te nehéz igető lovaidon ne menj, mert most is beteges vagy, 
Keress egy poroszkát kölesen, talám könnyebb, hogy te vén erőt

len vagy?’

Hallván Menelaus, tudakozni kezde, holott találhatnának? 
Felele Pandalus; .Hallom, hogy jó vagyon ifjú Eurialusnak, 
Hogyha parancsolod, én magam elkérem, mintha kérném ma

gamnak/

Monda Menelaus: „Akarom, ha elmégy.“ Pandalus menten mene; 
Eurialus könnyen lovát néki adá, magában azt feleié:
„Te az én lovamon, én feleségeden igetek Menelae!“

Azt végezék koztok, estve nyolc órakor Eurialus ott lenne 
És reá hallgatna, mikoron az házban Pandalus énekelne; 
Menelaus lovon ott hamar elméne, Pandalus elkészíté.

Asszony ágyas házban, Eurialus kívül az jelt csak alig várja,
De nem hallá az jelt, az óra peniglen immáron elmúlt vala. 
Achates azt mondja, hogy megcsúfoltatott, kivel ott ketten vala.

De nehéznek tetszik az sok várás után, hogy heában elmenne. 
Hói egy, hói más okát az késedelemnek forgatja elméjében;
De hogy Menelaus őcscse jelen vala, Pandalus nem énekle.

Semmit nem aluszik Menelaus öccse, csalárdságtól igen fél,
,Ne alodjunk-e már’ .Pandalus azt mondja, semmit az egész  éjjel ? 
Bizony én alhatnám, mert amint aránzom, vagyon immáron éjfél.
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Csodálkozom rajtad, ifjú legény lévén, vén természeted vagyon, 
Kik virradta felé olhatnak, azokon száraz nyavalya vagyon,
Nem tudom, mit vigyázsz, jerjünk el immáron, szintén ideje va

gyon.*

Mondá, hogy: „Menjünk el bátor, de eloszer lássuk meg az ajtó
kat.**

Járulván ajtókhoz, reteszekben vete ő ott nagy lakatokat;
Vala egy nagy vas is, kivel bézárlani szokták vala az kaput.

Kéré, hogy Pandalus vasat felemelni őnéki segítene,
Mert olly súlyos vala, hogy azt két ember is nehezen felemelné; 
Hallván Eurialus, már hogy bémehetne, lehetetlennek vélé.

Felele Pandalus az ifjú legénnek: „Kitől félsz most olly igen? 
Minem megostromlják az házat, hogy zárlod az ajtókat olly

igen?
Hiszem azért lakunk belől az városban, hogy békével lehetnénk

Messze vannak tőlünk, kikkel hadakozunk az Florentiaiak,
Ha ellenségtől félsz, ez nagy házban téged könnyen megtalál

hatnak:
Hogyha lopótói félsz, azok ellen ajtók jól bézárolva vannak.

Fájnak én vállaim, bizony én az terhet most nem emelgethetem, 
Törődött is vagyok, terheviselésre erőmet nem ismerem,
Emeld fel, vagy hadd el, mert bizony nem lehet ezbéli segít

ségem,*'

„No ám járjon'*, monda Menelaus öccse, „bátor immár elmen
jünk.“

Achatesnek szóla Eurialus, hogy:.„Még egy óráig itt legyünk, 
Talám azonközben valaki megnyitja, bátor osztán elmenjünk.*

Felette megunta vala -már Achates Eurialus várását,
Atkozza magában, hogy őérte kellett megszakasztani álmát; 
Ottan nem késének, egy kis hasadékon megláták Lucretiát.
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Ifjú odaméne, monda: „Egészséggel, lelkem, szép Lucretia 1“ 
Hallván ezt az asszony igen megijede, akara elfutnia,
De bátorságot vén, az felé indula, kérdé: kicsoda volna?

Felele az ifjú: „Én vagyok szerelmem, az te Eurialusod,
Nyisd meg én örömem, régen várlak téged, vagyon éjfél, jól látod!" 
Szavát megismeré, de míg nem láthatá, nem nyitá meg az ajtót.

Nagy munkával osztán ott az reteszekből, lakatokat kiszedé,
De hogy az nagy támaszvasakat ajtókról ő el nem emelhető, 
Csak két láb nyomnira nehezen az ajtót ő kétfelé feszítő.

Igen megszorítván magát Eurialus, az ajtón bészorula,
Barátját Achatest kérő, hogy istrását onnan kívül állana, 
Lucretiát kapá, szépen megölelő, igen megcsókolgatá.

Akkor Lucretia ő kezei között nagy hirtelen meghala,
Nem tudom, örömtől, avagy félelemtől, de színe meghirvada; 
Rettene az ifjú, nem tud mit tennie, okát nem találhatja.

Monda ő magában: „Ha őtet így hagyom, halálra méltó leszek; 
Ha véle maradok, én is bizonyára ő miatta elveszek;
Nem tudok mit tenni, bizony mindenfelől veszedelemben leszek.

Oh te boldogtalan szerencse, mennye méz, két annyi méreg ben
ned,

Mely sok veszedelmes halálban forgottam gyakorta én éretted, 
Csak ez vala héa, hogy ugyan kezemben szeretőmet megöljed.

Miérthogy engemet inkább ő előtte régen te meg nem öltél? 
Miérthogy az fene sívó oroszlánnak torkába nem vetettél? 
Miért, te kegyetlen, hogy énnékem inkább, hogynem néki ked

veztél ?

Szerelem meggyőzé, halálát nem száná, az asszonnyal marada, 
Az elájult testet ágyáról felvívé, szépen megcsókolgatá,
Sok kőnyhullatással és fohászkodással őnékie ezt mondá:



463

Oh én víg szerelmem, lelkem, Lucretia, hói mostan az te eszed ? 
Y\ő\ vannak füleid és víg tekintető szép fekete szemeid?
Miért nem nézsz reám, nem hallasz, nem felelsz, mikoron szólok

néked ?

M osolod jál reám, mint azelőtt szoktad, én vagyok te előtted,
Te Eurialusod vagyok, kezeimmel ki ölelgetlek téged;
Oh én szűvem, lelkem, élsz-e, avagy halva forgatlak mostan

téged ?

Miért nem mondottad, hogy megöljem magam, halni ha meg
akartál ?

Ha szólni nem akarsz, majdan általütöm oldalamat az karddal, 
Hogy együtt vegye ki lelkünket az testből most az kegyetlen

halál!

Oh én víg életem, én gyönyörűségem és kedves reménségem! 
Teljes nyugodalmom, így vészé el immár tevéled az én fejem, 
Meleg az te tested, lelket érzek benned, nem hóltál meg, azt

vélem.

Emeld fel szemeid és ékes fejedet, életemnek virága!
Miért nem szólsz nékem, így fogadsz volt-é bé engem ágyas há

zadba?
Ez volt-e az öröm és az nyugodalom, kire engem hisz vala?

Kelj fel, léged kérlek, oh én nyugodalmom, tekints Eurialusra! 
Eurialus vagyok, miért nem nézsz reám, az te vigasságodra?“ 
Azonközben nagy sok könyhullatásokat hullata homlokára,

Mintha rózsavízzel megötözték volna, az asszony felserkene, 
Mint nehéz álomból felocsúdott ember, szemeit felemelé;
Látá szeretőjét, monda: „Holott valék, szerelmem, Euriale?

Miért nem engedéd, hogy én ez világból most kimúlhatok vala, 
Az te kezeidben nagyobb bódogsággal, most meghalhatok vala. 
így légyen, kévánom, míg tőlem elválol, lelkemnek kimúlása!“
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Ezeket megmondván, az ágyra mindketten ők együtt indulónak 
Holott egész éjjel, úgy mint két szeretők egymással múlalának 
Mint az trójabéli hajókban Parissal Ilona, vigadának.

Marsnak és Vénusnak nem volt illyen kedves ágyok, egymásnak
mondják,

Szép ékes beszéddel mondja Lucretia ismét Eurialusnak:
„Te vagy Ganymedes, te vagy Hyppolitus nékem Lucretiánakr

Eurialus mondja: „Nem volt Polixéna bizonnyal szebb náladnál 
Előttem volna is, inkább szeretnélek bizony téged Vénusnál,
Noha szépségéről nagy sok dícsíreti vannak az poétáknál 1“

Néha szép orcáját, néha szép szemeit igen dícsíri vala,
Néha fejér testét, hol nem látta volna, ő tekinteli vala:
„Bizony szebbnek látom, hogynem én magamban régen alítom vala.

Illyennek látja volt, Acteon Dianát kútfőn az feredésben,
Semmi tagja nincsen, kit nem dícsírhetnék ez asszonnak testében,
Ki lehet szebb, fehérb ennél ez asszonnál főidnek kerekségében?

Megmenekődtünk már az veszedelemtől, oh én szívem szerelmem, 
Mi lehetolly dolog, kit érted én lelkem bátran el nem szenvedne? 
Oh te szép ékes melly és én szeretőmnek ti két fejér csecseil

Titeket tartlak-e vájjon, ti vagytok-e most az én kezeimben?
Ti szép sima karok, jó illatú tagok, ti vagytok-é ölemben?
Kész volnék meghalnom, hogy nem kedvem szegnék illyen nagy

örömemben.

Te vagy-e mellettem, vagy csak álom mostan játszodtat meg engemet? 
Igaz gyönyörűség vagyon-e énbennem, ki vigasztal engemet? 
Bizony úgy alítom, hogy nemcsak az álom fogta meg én elmémet,

Oh gyönyörűséges csókok, mézzel folyó édes őlelgetések!
Oh mely igen bódog és mely ny ájasságos szerencsében most élek! 
Senkit szerencsésbneknálamnál nem mondok, ha gyakorta így élek!
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Oh rövid éjszaka, gyorsaságos órák, miért hogy így siettek? 
Joliért örömünket valami kévéssé hogy meg nem késlelítek? 
Rójatok olly hosszú éjét, mint Alkmenának régentén engedtetek.

Soha rővidebb éj nem tetszett énnékem ennél az éjszakánál, 
Jóllehet én sokszor voltam Daciában és az britanusoknál; 
Mondják, hogy az éj ott sokkal is rővidebb, hogynemmint itt

házunknál.“

így beszélgetének ifjú Eurialus a szép Lucretiával,
És így múlatának őlelgetésekkel és gyakor csókolással, 
öszveölelkedvén, ők így múlatának egész éjjel egymással.

Meg nem aludt vala a szerelem bennek utána az dolognak,
El nem fáradt vala régi nagy ereje az ő kévánságuknak,
De mint az Anteus főidből feltámadván, inkább megújulának,

Az éjjel elmúlván, hajnalban kelének, egymástul elválának,
De naponként őrzők Lucretia mellett inkább sokasulának,
Kik miatt egymással sokáig azután ők nem vigadhatnának.

Erős a szerelem, mindeneket meggyőz, ellene semmi nem áll, 
Nem lehet oly erős, ki által magának bölcsen utat nem talál; 
Azért azután is sokszor együtt lőnek ennek ereje által!

QUINTA PARS.

Postquam nulla datur comndi copia nuptam,
Artibus est tandem foemina victa suis.

Eugenius pápa római császárral akkor megbékélt vala, 
Eurialusnak is császárral Rómában készülnie kell vala.
Jóllehet titkolja, mindazonáltal asszony ezt meghallotta vala.

Mert vájjon mi lehet olly igen nagy titok, kit az szerelem nem tud? 
Ki lehet oly okos, hogy ki megcsalhassa az önén szeretőjét? 
Azért Lucretia hallván, megrettene, íra illyen levelet:

Balassa Bálint összes munkái 30
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LUCRETIA EURIALO.

Haragunnám reád, hogyha az én szüvem tereád haraghatnék, 
Hogy te akaratod, útra készülésed tőlem eltitkoltaték:
Dehogy téged inkább szeretlek magamnál, fel nem indultattaték.

Miérthogy énnékem, vitéz Euriale, ezt meg nem jelentetted? 
Császár hogy elkészül, kivel tenéked is, tudom, hogy el kell

menned,
Hová legyek én el, kinek hagysz engemet, hogy nem vissz el

teveled?

Mit tegyek nyavalyás, ha az én szerelmem tetőled elhagyatik? 
Kiben nyugoszik meg én elbúsult szüvem ha tőled eltávozik? 
Két napot nem érek, teéretted lelkem testemből el-kimúlik!

Könyörülj én rajtam, kőnyhullatásimban megázott levelemért, 
Az te jobb kezedért és énnékem adott teljes igaz hitedért,
Ha tőled valamit érdemlettem, szánj meg engemet mindezekért 1

Nem kérlek én arra, hogy itt maradj velem, de hogy elvígy en
gemet;

El nem maradhatok semmiképen tőled, jól tudod szerelmemet, 
Nem nehéz dolog ez, érts meg tanácsomat, ebben jó módod

lehet.

Tétetem magamban, mintha szenlegyházban mennék el estve felé, 
Csak másodmagammal, vénasszonnal lészek, úgy indulok a felé; 
Küldd el két vagy három szolgáidat akkor te is szentegyház felé.

Nem nagy munka lészen, nem állok ellenek ragadtass el engemet, 
Ne alíts magadban, hogy illy éktelenség nem illetne tégedet; 
Nám az Priamusnak fia is így talált magának feleséget!

Ezzel bosszúságot, higgyed, én uramnak igen nagyot nem tészesz, 
Bizony az halál is elválaszt ő tőle, hogyha te el nem viszesz, 
Kivel te magadnak bánatot, énnékem nagy gyalázatot szerzesz.
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De ne légy kegyetlen hozzám, Euriale, hogyha szeretsz engemet, 
Ne hagyj az halálban, ki magamnál inkább szeretlek én tégedet.— 
Kire Eurialus szép Lucretiának íra illyen levelet:

EURIALUS LUCRETIAE.

Ez volt oka, hogy én útomot titkoltam, Lucretia, tetőled,
Qdőnek előtte, hogy tennenmagadat felette ne gyötörjed;
Tudom erkölcsedet, hogy te az bánatot soha meg nem tűrheted.

Ne véld azt magadban, hogy elmenvén császár, többé már ide
nem tér,

Ha szintén hazánkban megyünk is, erre kell jönni, más útra nem tér, 
Ha másra menne is, higgyed, hogy szeretőd hozzád viszontag

megtér.

Ne engedje Isten nékem, hogy mehessek soha az én hazámban, 
Hanem mint Ulisses tévelygő, búdosó legyek mindez világban; 
Hogyha nem jövendők viszontag tehozzád Senasnak városában.

Semmit ne félj azért, ne hadd el magadat, újulj meg te erődben, 
Ne gyötörd testedet, vigasztald szívedet, élj addig nagy őrömben; 
Az ragadás felől nem hasznos tenéked azmit írsz leveledben.

Gondolod-e, hogy ha lehetne énnékem nagyobb gyönyörűségem, 
Mint hogyha tégedet szüntelen útomban viselhetnélek vélem;
De tisztességünkre, nem kévánságomra kell énnékem gondolnom.

Nem érdemli tőlem hitem s tisztességem , hogy ezt míveljem véled, 
Ki miatt szégyenűlj és m egkisebbűljön az te híred és n ev ed : 
Tartozom azzal én, hogy jó tanács legyek mindenekben tenéked.

Tudod, nagy nemzet vagy, mindenek bőcsüllik az te nem ességedet, 
Szépnek, szemérm esnek minden nemzet között m ondják az te

nevedet,
Nemcsak Olaszország, de mind M agyar s Német hallotta te

híredet.

3 0 *
/
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Érted hátravetném, higgyed, Lucretia, az én tisztességemet,
De ha elragadlak, mely nagy szidalommal illetem nemzetedet, 
Minden ismerőid és barátid között megrútítlak tégedet.

Anyád te miattad esik tűrhetetlen, keserű, nagy bánatban;
Az te gonosz híred elterjed hirtelen mind az egész országban, 
Kik téged ismernek, gondold meg, mit mondnak felőled az vá

rasbán;

Ihol Lucretia, kit Brutus társánál tisztábbnak alítottunk,
Az görög Ulisses feleségénél is szemérmetesbnek mondottunk! 
Kár volna tenékedillyen undok névvel magad meggyaláztatnod.

Nem illik, hogy légyen Lucretia neve, hanem inkább Medea,
Ki házát elhagyván, atyját elárulván Jason után indula.
Oh mely keserűség, hogyha azt hallanám, az én szűvemben

volna!

Még az mi szerelmünk titkon vagyon nálunk, most mindenek
dícsírnek,

Az elragadásnak utána hirtelen felindulnának ezek:
Mennye dícsíretben vagyunk, tíz annyira szidalmaznának ezek.

No hadd járjon hírűnk, gondold meg, ha véled kedvem szerént
élhetnék,

Én császár szolgája lévén, károm nélkül tőle(d) el nem mehetnék, 
Mert ő tött kazdaggá, ő tőtt hatalmassá, ellene nem véthetnék.

Hogyha elhagynám is, nem tarthatnálak ügy tégedet kedved
szerént,

Udvart ha kő vetnél, semmi nyugodalmunk nem lenne kedvünk
szerént,

Mert együtt az császár nem múlat sokáig, helyről helyre ő megyen.

Ha mint egy közasszont táborról táborra tégedet hordoználak, 
Mely nagy szidalomban véled egyetemben engemet csúfolnának; 
Kérlek azért téged, hagyj békét ezféle tudatlan gondolatnak.
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Gondold meg híredet, tarts meg tisztességét jámbor nemzetséged
nek,

Temagadnak kedvezz inkább, hogynemmint az megdühődt
szerelemnek;

Több gyöngyörűsége, hogyha ezt követed, lészen nagy örömed
nek.

Más szeretőd talám, hogy ötét követnéd, téged arra intene, 
Jövendőt nem nézvén, csak bujaságára hogy tevéled élhetne,
De igaz szeretőd nem volna, hitedre ki gondot nem viselne.

Azmit én tenéked hasznodra alítok, azt igazán megmondom: 
Maradj meg itt mostan, várj örömmel engem, csak ez az én ta

nácsom ;
Mennél hamarb lehet, hogy én megtérhessek, csak azon igye

kezem.

Vannak az császárnak itt Hetruriában nagy sokféle dolgai,
Én azoknak gondját enmagamra veszem, császár is megengedi, 
Veled bánat nélkül hogy soká élhessek, elmém igyekezeti.

Élj jó egészségben és szeress engemet, én lelkem, Lucretia ! 
Szűved a szerelmet benne való lánggal kisebbnek ne alítsa, 
Akaratom ellen megyek el innét most, minden ember jól látja.

Megnyúgovék ezen megbúsult elméje a szép Lucretiának;
Szavát megfogadá, csa"k ne csalattatnék, írá Eurialusnak.
Nem sok idő múlván császárral az ifjú Rómában indulának.

Azonközben ifjú Rómában hogy juta, hideglelésben esék, 
Betegség, szerelem tüze miatt szegény egyaránt győtrötteték,
Az megerőtlenűlt testet két nyavalyák haszontalanná tevék.

Már kétség es vala minden embereknél Eurialus élete,
Csak az orvosságtól késleltetik vala benne már az ő lelke; 
Császár mintegy fiát naponként meglátni, megyen m egvigasz

talni.
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Sok orvosságokkal szüntelen az császár őtet orvosoltatja,
De Lucretiának levelénél semmi több néki nem használa,
Kiből szeretőjét egészségben akkor lenni értötte vala.

Ez megkőnnyebbíté valami részéből ifjúnak nyavalyáját, 
Agyáról felkele, mert valamennyire megerősíté lábát 
És megékesíté vitéz kezeivel császár koronázatját.

Koronázat után Rómából a császár jőve Perusiában,
De hogy még ereje jól meg nem jött vala, ő marada Rómában, 
Onnat elindulván, csak vékony erővel jőve Senas városban.

Látá egynehánszor a szép Lucretiát, de véle nem szólhata, 
Levelet azért ők gyakorta egymásnak írogattanak vala;
Az elragadásról nagy sokat egymással ők tanácskoztak vala.

De harmadnap múlván látá Eurialus, nem lehet vég dolgában, 
Izene asszonnak, hogy nem maradhatna immáron az városban, 
Előbbi örömnél lőnek mind az ketten sokkal nagyobb bánatban.

Az ő lova hátán ifjú Eurialus immár forgódik vala,
Igen nagy szomorú szűvel Lucretia ablakról nézi vala,
Keserű sírással, kőnnyhullatásokkal egymásra néznek vala.

Egyenlő fájdalom mind az kettő lelkét felette gyötri vala,
Kik az ő szövőknek szakadását immár magokban érzik vala; 
Mint lélek az testtől, nehezen egymástól ők elváltanak vala.

Mely igen iszonyú fájdalom az halál, azki meg nem kóstolta, 
Kik egymás szeretők, elválasztja, hogyha szűvében meggon

dolja:
Eszébe veheti, jóllehet az testnek nagyobb kínját láthatni.

Gyötrődik az lélek, elhagyván az testet, úgymint ő szeretőjét, 
Lélek eltávozván, az test is elhagyja kínnak érzékenységét;
Csak egyik szenvedi, az másik nem érzi osztán az kínnak

terhét.
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Bölcs Aristophanes az két barátságos férfiakról azt írja,
Hogy noha két testek vagyon, de két testben már csak egy lélek

vagyon:
Azért ezekről is bátor minden ember ugyanezent alítsa.

Ebből követkőzik, hogy nem az két lélek távozik el egymástól, 
Hanem az egy lélek, ki kettőben vala, metszetik el egymástól, 
Egy elme és egy sző, ki kettőben vala, szakada el egymástól.

Minden érzékenség tőlek eltávozék, erősen sírnak vala;
Az ő orcájokban az nagy bánat miatt vér nem maradott vala.
Ha könyhullatások nem láttatott volna, holtnak mondhattad

volna

Vájjon kimondhatná és ki írhatná meg az ő nagy bánatjokat?
Ki gondolhatná meg az ő tűrhetetlen nagy szomorúságokat? 
Hanemha hozzájok hasonlóknak mondom az régi szeretőket.

Az Protesilaus mikor gőrőgekkel ment vala Trója alá,
Felesége látván, szép Laodamia, ottan földre borula;
Vér hirtelen való bánatnak miatta orcájában nem vala.

Mikoron megérté, hadban előszer is hogy ura megholt volna, 
Igen megbúsula és megkeseredék, Párist átkozza vala;
Nem sok üdő múlva keserűségében halála történt vala.

Pheniciabéli Didó Aeneastól mikoron elhagyaték,
Az ő nagy szerelme felgerjedt lelkében soká meg nem nyughaték; 
Az őnnen kezével Aeneas tőrivei szűve által vereték.

Ifjú Eurialus hogy szemei elől ő néki eltávozék,
Földre leborula a szép Lucretia, ismét felemelteték,
O ágyas házában, hogy lelket vehetne, leányoktól viteték.

Nagy sok üdő m úlva felserkenvén ismét, ágyról felemelteték, 
Minden ékességét leveté m agáról, szűve bánatban esék:
Mind haláláiglan csak polgári módra egy rósz kődment visele.
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Senki nevetését, sem tréfabeszédét azután nem hallhatá,
Semmi énekléssel, sem penig őrömmel magát nem vígasztala, 
Míglen a szüntelen való bánat miatt esék nagy nyavalyába.

De miérthogy tőle esze és elméje immáron távul vala, 
Vigasztalást néki szomszédi, baráti már nem adhatnak vala,
Az ő keseredett anyja keze között lelkét el-kibocsátá.

Az Eurialus is, hogy szeretőjének elmene szeme elől,
Senki nem hallotta őnéki mentében beszédét semmi felől,
De csak gondolkodék szép Lucretiához való térése felől.

Hogy onnan eljőve, ifjú az császárhoz jőve Perusiában 
És onnét császárral az Ferrariában és jőve Mantuában,
Több fő várasokban és Basileában, végre Magyarországban.

De míg élhete is, soha nyugodalma nem lön Lucretiának, 
Hanem minden éjjel álmában követé utát Eurialusnak,
Miképen az ifjú mindenütt követé utát Zsigmond császárnak.

Hallván Eurialus asszonnak halálát, igen megháborodék;
Felette keserves bánattal mindjárást gyászruhába öltözék;
Soká semmi dolog vigasztalására néki nem találtaték.

Nem sok üdő múlván egy szép leánt császár ő néki szerzett
vala

Herceg nemzetségből, ki tiszta életű, bölcs, jó erkölcsű vala, 
Kivel hóltáiglan ifjú Eurialus kedve szerént élt vala.

Senki hazugságnak — valaki olvassa — ez dolgot ne alítsa; 
Ezek példájából azki jól megérti, nyilván megtanulhatja,
Hogy a szerelemnek méreggel megtöltött poharát meg ne

igya.

Az rágalmazó szű távul légyen innét és az gonosz irigység; 
Nem azoknak írtam, kiben uralkodik az balgatag kevélység 
És akiket ebből régen kifárasztott az rest és tunya vénség.
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Ifjak, én feleim, ifjaknak hasznokért ezeket öszveszedtem,
Kik után ballagni mindenkoron szokott az kegyetlen szerelem: 
Hogy attól megtudják magokat őrűzni, csak azon igyekeztem.

Képét, ábrázatját, magaviselését, termetét is megírom,
Miről ismerik meg, hogy elkerülhessük, ifjaknak megmutatom; 
Mert csak ő reájok vagyon ez énekben szorgalmatos nagy

gondom.

Gyermek a szerelem, mezítelen írják, nincs őnéki szakála; 
Szeme vak őnéki, hajlandó kézíjja, vállán vagyon két szárnya; 
Oldalán tegzében sok mérges nyilai, kezében égő fáklya.

írják gyermek képben, mert azki bölcs, okos az eltávoztathatja, 
Csak az gyermekekhez hasonló emberek vannak birodalmában, 
Kiknek semmi eszek, semmi okosságok, csak azokat ostromlja.

Mezitelen Írják, mert a szeretőkben nincsen szemérmetesség: 
Vaknak azért Írják, mert meg nem láthatja,micsoda az tisztesség: 
Jó cselekedet közt és az tévelygés közt nincs ő nála külünbség.

Avagy hogy azt véli, hogy cselekedeti mindentől titkon vannak. 
Eszébe nem vészi, mindennek szemei hogy őreá vigyáznak,
Sem Istent, sem törvént nem néz, adja magát csak az nagy bu

jaságnak.

Vannak sok nyilai, mert sok embereknek általlővi szűveket, 
Szárnyai azt jegyzik, mert csak idestova visel ő m indeneket; 
Igen állhatatlan, gyakorta elveszti az igaz ösvényeket.

Jobb kezében fáklya, mert birodalm ában azkiknek holdolása, 
Sebes láng azoknak szűveket szüntelen szokta sanyargatnia; 
Testeket rutítja, végre lelkeket is^pokolba bétaszítja.

Sem éjjel, sem nappal soha nem nyűgoszik, mindenkor ólálkodik; 
Mindeneket késért, nagy sokakot meggyőz, azokon uralkodik/ 
Azkiknek szüvekben késedelm et vehet és meggyökereztetik.
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Első indulatját ha eszedben vészed, te könnyen megolthatod, 
De erőt ha vészen, miként az álló fát hogy ki sem szakaszt-

hatod,
Kit vessző korában kivonhattál volna, végre ki sem áshatod.

Cyűlóli az munkát, felette szereti ő az hívolkodókat;
Hogyha eszed vagyon, egyik fegyvered ez: hadd el a tunya

ságot;
Mindenkoron munkát találj ő ellene, kiben foglald magadat.

Vége már ez légyen az én írásomnak a szerelem dolgáról,
Az ki többet akar róla tudakozni, értse több írásokból.
Utolsó tanácsom, hogy azkitől lehet, megója magát attól!

Mikoron írnának másfélezer után hetvenhét esztendőben, 
Aeneas Sylvius írásából szerzék ez éneket versekben,
Bodrog vize mellett Patak városában, az úr gombos kertében.



TIZEDIK RÉSZ.

C R E D U LU S ÉS JU LIA .

(DRÁMATÖREDÉK.)





C R E D U L U S  É S  J U L I A .

C,a: [CREDULUS.] igaz nem volna. Hohó! még 
most veszem eszembe, miért sétál volt gyakran 
alá s föl Sylvanus uram az Julia háza előtt.

BRI. Egyéb szükségeiért nem volt-e szabad azon 
elmenni?

CRED. Mi szüksége volt vájjon szintén ollyan 
gyakran ballagni azon alá s föl? Vaj hogy nem 

v tudod, hogy az horgon vagyon az étető, melyre 
az halakat csalogatják.

BRI. Ott vagyon majd csaknem mondám mi. 
Nagy Isten, vájjon szerette-je valaha valaki úgy 
szeretőjét, hogy mástul nem féltötte volna, ki 
ugyan ne kételkedett volna, se gyanakodott volna 
soha szeretőj éhöz?

CRE: Ok nélkül bizony igen bolondság, azki 
gyanakodik: de azminek ember bizonyos jelét 
látja, annál is nagyubb bolondság, ha még sem 
veszi eszében.

BRIS. Vájjon mellyik jelrül ismered, hogy 
Júliának beadott téged Sylvanus?

CRE. Micsoda nagyubb jel kell annál, ha látom, 
hogy Julia, ha csak reátekéntek is, ottan elfor
dítja fejét és eltekeredvén előlem, menten megyen 
rnás felé; kicsoda oly vak, ki annak okát eszébe 
ne vegye?
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BRIS: Nyavalyás mely álmos! sörkenj föl sze
gény s töröld meg az szemeidet. Nézhetsze, 
mi[v]el álmodnak néha és törődnek ömagokba 
az szerelmesök. Hallád, uram fia, vájjon csak 
most kezdött-é hozzád illy kemény lenni Julia? 
Tekéntött-é inkább valaha jó szemvei reád? vájjon 
hol trécselt s nevetközött kegyelmetek egymással 
s ki látta, hogy Sylvanussal nyájaskodott volna? 
ládd-e balgatag, mint vagyon a dolog?

CRED. No hadj áron, az nap el nem nyugszik ]| 
[C,b:] addig, hanem nyilván végére megyek, 
valamint s valahogy járok. Mert azminemü 
nagy [búsú]lás ez miatt lelkemre szállott, lehetetlen 
dolog, hogy addig csak egy csöp nyugodalmom is 
lehessön, míg valóban igazán meg nem értöm 
az dolgot, mint vagyon.

BRI: O dühös gyanóság, mely hamar elfolyja 
embernek szívét az te halálos mérgöd! im mely 
hamar töltőd be keserű méreggel az oly szíveket, 
kiket az szerelem gyönyörűséggel és édességgel 
táplál. De te, Credule, ezután nekem békét hagyj 
s ne kunyorálj utánnam s ne tudakozzál tűlem, 
ha Julia enyhül-e hozzád, avagy nem, ne supplicálj 
azon, hogy ötét hozzád hajtsam, hanem kezdj 
máshoz, miért hogy illyen hamissat hiszesz fe
lőle, mert ha ezután melletted szólok bár, ugyan 
ha talám.

CRE. Látod-é, szép dolog, Istenre mondom, 
még ő haragszik ám, hogy én káromon törődöm. 
Semminek tartod-é te azt, hogy illyen nagy sze
relmes jómtól, sőt az éltető lelkömtűl fosztják 
meg veszött fejemet?

BRIS. Istenért, ne bolondoskodjál, hanem vesd 
ki szívedből ez ok nélkül való hamis gyanúságot 
s higgy meg engemet is valaha vagy egy dolog- 
ba[n], mert én tudom, mit beszéllek, fogadj szót, 
könyörögj Júliának s ne gondolj vele, ha szintén
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haraguson teként is reád és kemény szóval szól 
is: Nem látod-é, az tulok is mit művel, mikor 
megszélhűszik: mint rúg kapál, ökel, de azért 
nemsokára ugyan megszelidűl s viseli az jármot. 
A nagy cserfa is elég kemény, de azért ugyan .. . ||

[C4a:]zak s azmikor az [fijlemile az tengörben 
szól, akkor leszek én is kegyös szerelmes hozzád.

CRE: Ki hinné, nagy Isten, hogy illyen angyali 
szépségben, ezféle kegyesnek szívében illyen nagy 
szörnyű kegyetlenség uralkodjék? Talám imez 
repedezett kősziklától születtél? vagy Chartago 
határiban termett oroszlán tejét ittad, vagy az 
Armeniai párduz csöcseit szoptad, aminemű 
kegyetlen vagy? Az szép Diana, az vadászásnak 
Isten asszonya, gyakran elhagyta sétálásátsfügyel- 
metesen hallgatta az én siralmas verseimet, sőt 
még az erdők, hegyejk], völgyek, berkek is hall
ván az én keserves énekemet, mellettem keser
vesen megzöngöttenek, csak te egyedül, szép 
Julia, hogy aspis kígyó módra füleidet bedugod 
beszédimre, nem könyörülsz rajtam, sőt látom, 
hogy szintén úgy élsz kénommal s könyhulla- 
tásimmal, mint egy jóízű eledellel.

JUL. Tisztes kis eledel bátor, akár én magam 
mondjam. Nem veszed eszedben szegény, hogy 
inkább idegenitesz, mint édesítesz engem magad
hoz ezfélével, ha nyilván látod, hogy semmit 
nem használsz énnálam az sok gyermeki vagy 
asszonyi sírásoddal. Miért sírsz minduntalan 
előttem, ha erős szívű férfi vagy? mit veszekedel, 
mit gyötrőd magad?

CRE. Kételen vagyok vele; mert az te szép
ségedhez való szerelmem megbírt engem, elmém 
is fölgerjedölt, kévánságom erőltet reá, nem hall
gathatok, azért szólnom és sírnom kell akaratom 
ellen. Azért az szerelmet fedjed, kegyetlen, ne
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engemet: hol-||[Civb] ott én sem képtelen, sem 
t[iszt]eletlen, sem lehetetlen dolgot tüled nem 
k[é]vánok, hanem csak [azt, ho]gy ne legyen 
ellened, hanem legyen sza[bad bájtran szép szö- 
mélyedre néznem.

JUL. Bizony [szájnom veszött nyavalyádat s 
bánom, hogy az igaz szerelem miatt vallasz ennyi 
sok bút s noha szívem szerént akarnám, de mint
hogy nem segíthetlek, sem könnyebbíthetlek sem
mivel, azt is bánom. Azért lássad, mert engem 
csak heában igyekezel hozzád hajtani.

CRE. Ha az Isten mind az mennyei s mind 
az földi sok szépségöket hozzájok illendő termé
szettel ékösitötte, mi dolog, hogy szűvedet az 
kegyességben részetlenné tötte? Nem tudod-e, 
hogy oly szintén az szépség az kegyesség nélkül, 
mint az szép kút jó forrásvíz nélkül s mint az szép 
fiatal zöld ág gyümölcs nélkül. Ha azt tartod, 
hogy nem érdemiem az te szerelmedet, ámbár 
ne szeress engemet, csak engedd ezt, hogy én 
szerethesselek tégedet s ha szintén nem ked- 
vellöd, sem becsüllöd is, mégis csak ne utáld 
teljességgel az én szerelmemet, s ha szerelme
sed nem lehetek, legyek ottan csak rabod, míg élek.

JUL. Nem kell tat ugyanis sem személyed, 
sem szolgálatod, sem rabságod, akárki szeretője, 
szolgája, rabja légy, csak nekem hagyj békét, 
elég eddig trécselésben, talám most is valaki 
meglátott, hogy eggyütt vagyunk s mindjárt gya- 
nuságban esik hozzánk s ki is fecsegi, mert irigy az 
ember. Azért elmegyek, Cupido és Vénus ma
radjanak veled, jó Credule.

CRED. Ne siess, én édes || [C [5 ]a] fényes Napom, 
mert ha te elmégy, én majd úgy maradok az 
keserűségben, mint az nap nélkül való sötét
ségben.

Jó Jupiter, mit vétöttem oly nagyol ellened,
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hogy hozzám nem engeszteled az szép Júliának 
kőtermészetű szívét? O Vénus, mikor szegtem 
meg az te törvényedet, hogy ellenem őtet így 
keményíted, lám senkit nem gyűlöl ez világon 
inkább énnálamnál ? De mit panaszolkodom 
heában s mit esedezem, ha mind csak Sylvanus 
ennek az oka. Vaj! háládatlan, tökélletlen, rósz 
ember, tetűled vártam jót, néked jelentettem 
meg minden szerelmes kévánságomat, igaznak 
alitván tégedet, nézhetsze, mint árulsz el; de bár 
reméntelenűl haljak meg, ha magam két kezével 
nem állom meg bosszúmat rajtad.

A CTU S III. SCENA III.

Sylvanus az erdei tündér vad Echo asszonnyal énekelve beszél
getvén Júliához való szerelméről, feleleteket vészén Echotul.

' SYLVANUS. Nappal vagyon az féléken nyu- 
laknak az agarak miatt hántások, az halaknak 
is nappal vetik meg az hálót s a horgot, az 
szántó barom is akkor \íiseli az igát: de éjjelre 
kelve, midőn az fehér hold kiterjeszti világát: 
mind nyulak, halak, barmok békével nyugosz- 
nak; csak egyedül nekem hogy sem éjjel, sem 
nappal nincs semmi nyugodalmam, mert min- 
[C [ 5 ] b ] || denkor csak a szerelem tüzében égek. De 
majd imez kőszálnak panaszolkodom énekemben.

O magas kősziklák, Kietlenben nőtt fák, Kik 
nagy szerelem tüzén Igaz bizonyságim Vagytok, 
mert kénaim Tudjátok mint szinte én, Ki látta 
éltében, Hogy így haljon, vesszen. Más, mint 
én, szeretőjén. ECHO: EN

Távoly egy erdőben, Nekem felelésben, Lön 
úgy mint emberi szó. Talám eggyik tündér Jár 
itt valamiért, Vagy valami vadászó, Ha ló nem
Balassa Bálint összes munkái 31
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nyerítött. Azki itt cserdítött, Lábain ha volt
békó. ECHO.

Echo nagy kánomba, Melybe szép Julia En
gem fertengeni hagy: Mi könnyebbíthet meg S 
mitől lehet, kérlek, Kemény szíve hozzám lágy? 
Keserő kánomat, Mi enyhítheti most? S mi az 
amire lelkem vágy? AGY.

Azt igaz[án mojndád, De mondd meg azt is 
hát: Ott ki vigasztalhatna? Búm helyett örömet, 
Gyönyörű életet Nékem ott ki adhatna? Igazán 
ki neve, kit soknak kivüle, lelkem oda ké- 
vánna. A N N A

Azt bizon megvallom, De jó szolgálatom ked
ves-e néki vagy nem? Szép Júliám Annám 
Leszön-e jó hozzám, Megkegyelmez-e nékem? 
Hogy régen szolgálom, Leszen-e jutalmom, Kell-e 
jót reménlenem? r NEM

Kegyetlenségéjért? Érte tűrt sok kénért, Lám 
még Istentűi sem fél, O fejér mellyében, Mint 
szép lágy fészekben, Kegyetlenség holtig él,
Mert | | ---------- -----------------------------------
[C(8)a] nem többet csak parancsolj, megalkoszunk 
mi ketten, édes vérem.

GÁL. Ki tréfás im, jó bátyám, mintha hím
varró társom volna.

DIE: Mely vadon tartja magát, nám oly nagyon 
tartod magad, mint az Erdélyiek az jó búzát a 
drágaságban, vagy az Patakiak a szűk bor ide
jén az sört.

GÁL. De ne tréfálj az agebe.
DIE. Fitsirik, fitsirik, bezzeg szép, vájná meg

foghatnám.
GÁL. Minek beszéllesz?
DIE. Amaz tengelicnek, fitsirik, fitsirig néz- 

hetsze, mint jű a szómra, ha lépem volna, majd 
megfoghatnám.

GÁL. Meg az ebet: hagyj békét az latorság-
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nak, nesze ihon egy kezkenő nálam, néked 
adnám én ezt, ha imez kosárka eperjet éntőlöm 
elvetethetnéd az te  uraddal, bizony csak ezennel 
s z ö d t e m  én magam két kezemmel.

DIE. De? ugyan [ide] adod-e a kezkenőt, talám 
c s a k  tréfálsz?

GA. Bizony odaadom, nám nem hiszed.
DIE. Add [i]de hát az epörjet s tedd el most 

az kezkenőt, hadd álljon nálad.
GÁL. Bátor valamely órában kévánod, ottan 

odaadom, csak vegye el* Sylvanus az epörjet. 
Menj el, Isten adjon hasznot töreködésedben.

ACTUS Ilii. SCENA III.

Credulus feddőzik Sylüanussal, hogy Júliát tűle elcsalta, de o 
először tagadja, oszlón végre azt mondja, hogy o nem erőlködött 
azon, hanem az rcméntelen alkalmatosság, vagy szerencse szerzötte 

s köztök az szerelmet. ||

[C(8)b:] CREDULUS. Csak kár, mert nem mes- 
terkedhetel úgy te, Sylvane, hogy dolgodat elfe
dezhessed előttem. Nincs oly titok, mely valaha 
ki nem jelenik.

SYL. Mi dolog, talám bort ittál? Mit garáz- 
dálkodol velem?

CRED. Nemcsak garázdálkodom az hitötlen s 
tökélletlen voltodért, hanem ugyan össze is kap 
niég ma guba göndörrel, majd meg is vonszuk 
a gubát egymás hátán, ha rá nem gondolsz.

SYL. Valamiért? vájjon mi hántásod volt 
valaha éntűlem jámbor, hogy igy patvarkodol ?

CRED. Mi hántásom? még az[t] kérdöd-é? 
vaj hogy nem tudod. Te hozzád én úgy biztam, 
rnint magamhoz s ahoz képest tanácsot is kér
dettem tűled, mint meghitt barátomtul, dicsérvén 
hol szómét, hol kezét, hol szavát, hol homlokát

31*
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Júliának előtted, azt alitván, hogy orvoslanál 
inkább, mint elárulnál nyavalyámban: s ha te- 
kéntem, hát nem barátom, hanem halálos ellen
ségem voltál énnekem, mert sok esztendeig való 
szolgálatomnak minden érdemét, bérét elvesz
tetted tűlem: hogy tehettél illyen áruitatást raj
tam? ki hitte volna, hogy engemet (illyen jó 
társodat, igaz barátodat, kinek mindenkor vötted 
jó akaratját s te is ajánlottad magadat) így árulj 
el s így idegenítsed el tűlem Júliát? Ez-é az 
igaz barátság s tökélletes jámborság?

SYL. Ne dagályoskodjál, halldd meg, im meg
mondom s azután tégy magad itíletet benne, 
ha érdemlek-e bocsánatot vagy nem. Egykor 
Dametával ballagunk vala az olajfa völgyén s 
egy dombnak az ar-1|

(A többi hiányzik.)



TIZENEGYEDIK RÉSZ.

BALASSA-LEVELEK ÉS OKIRATOK.





1.
B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  

B a l a s s a  A n d r á s h o z .

Liptóújvár 1577 jul. 11.

Éltig való szolgálatom ajánlása után: Miolta 
itt vagyok, immár két levelét hozták ide kegyel
mednek ; az elsőre, hogy választ nem töttem, 
semmi egyéb oka nem volt, hanem hogy azmint 
kegyelmed és Sándorfy uram leveléből eszemben 
vöttem vala, ugyan fölöttébb tartott kegyelmed 
az suspitiótól és ehhez képest nem akarám, hogy 
kegyelmednek igazán és bátran való szabadását, 
(: ha [arr]a kelne az dolog, hogy kegyelmed[nek] 
szabadni kellene, hogy sem magamat s[em le]ve- 
lemet nem látta kegyelmed, addig mig császárral 
szemben nem [lésjzek, az én Írásommal praecidál- 
nám: de most úgy veszem [eszemjben az Pándy- 
nak írt kegyelmed leveléből, hogy diminualtatott 
az az vanus timor kegyelmedben; kit én bizon még 
először [sem jjovallottam. Ennekokáért, hogy ne 
láttassék az ember azfé[le] bűn nélkül való 
félelemmel, az falsum crimen[ne]k nagyobb sus- 
pitióját magára hozná és mintegy conscientiát 
[mjagáról mutatni. JMert noha uram kegyelmed 
az végre mive[li], hogy az suspitiót el-kikerül- 1

1 L eh úzva: habár az ki.
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hesse és jól es mieli kegyelmed, de [mijérthogy 
judex partim malevolentia suffussus, (így) partim 
na[tu]ra ipsa suspicax est, nem magyarázza ö 
arra, azmivégre kegyelmed mieli, hanem arra 
érti, azmitől ő fél és azmiben mi bűntelenek 
vagyunk. Oka is vagyon penig, miért értheti 
ő inkább gonoszra ezféle félelmet, hogynem- 
mint arra az jóra, azmivégre mi míveljük. Mert 
ha én practicában járnék, hát annak elfedezéséért 
és jobban való véghez viteléért ugyan azt kellene 
míelni, hogy... hanem [császárral kellene] először 
is szemben lenni s azután oztán az practicához 
kezdeni. Más az penig, hogy embernek rokoná
val és úgy mint fiával, ki neki hagyatott és ki 
sok nyavalyából kimenekedvén, most jutott haza, 
szemben ne merni lenni vele: Non est sine causa, 
de én mind egyben s mind másban azt cserke
szem, azmi kegyelmednek tetszik, kegyelmed 
ezről is megbocsásson: én mit gondoljak, ú[gy] 
irám ezt, nem hogy tanácsot adjak, kire én elég 
nem vagyok.

Ruebernek is írt volt Pán[dy] az kétszáz aranyért, 
kire tegnap hozának választ, mert azt írja, hogy 
ő azt a pénzt nicht von Hern [Bajlasy sondern 
durch den Hern Békés vötte fel, azaz, hogy [i]n 
tam perspicua causa nem is tagadja, de nem is 
vallja ezt... kit azt gondolok, hogy ő azért írt, hogy 
nem reméllette, hogy én kijöjjek és ha ki nem 
jöttem volna, gondolom, hogy az én adventusomra 
differálta volna az fizetést, vagy penig talán azt 
gondolta, hogy az obliga[to]ria nincs Pándynál. En 
magam írok (Pándyval szóllván felőle) választ 
neki, de igen2 tisztességesen eszében is juttatván 
az szegény uram atyámmal való bruderschaflot 
és kérem, hogy ő kegyelme küldje meg, mert

2 Lehúzva: es az.
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£n csak azt várom s menten megyek császárhoz 
5 felségéhez, jóllehet én azt nem várom, hanem 
ha Liberchey feljűne és az szálák készen lenné
nek, hát szombaton elindulnék innen, mert igen 
bánom, hogy B u m fu u g  n q h g fh  [Nyári is betért] 
vala- Az szállókat is, azkiket magamnak készí
tettem vala, is elvivé Nyáry uram etc.

JCrusith urammal (de először Kubinyi uram
mal) szemben leszek az szegény üdvözölt uram- 
atyámmal való controversiák végett. Azmit 
penig énnékem mind az két levelében tanácsol 
kegyelmed az ygm [bu]m  (leánya) felől, jól értem, 
gondolkodtam is felőle, de ha meg y [m ]h ca  (lá
tom), azután ennél is jobban gondolkodom felőle: 
bizony az én szegény állapatomhoz képest, én
nekem perquam inducibile volna, de most is uram 
csaknem megvakoltam én azért, hogy meg nem 
akartam tm zm gcpb[u] (házasodni) s félek, hogyha 
abban ártom magamat, hát es[mét] reám tér az 
szemfájdalom, vagy penig inkább ugyan [so]hasem 
jű, ha reá megyek. Immár most arra, azmire 
azelőtt nem hajlottam és [az]miért [a]z szemeim 
azelőtt fájtak: tréfa nélkül, uram, egyképpen én 
nekem igen hasznosnak is tetszik, miérthogy 
xfiguhbm x (Krusitnak) nagy authoritását hallom 
az mostani udvarban és nem is esnék porban 
pecsenyénk, de miérthogy csuda dolgok történ
hetnek, azmint embereknek igyekezeti és az 
időnek változása vagyon, ha vonthatódhatnék 
4 esztendeig, igen akarnám. Mert ember pátriá
jának-e vagy rq y q gq sq  (felesége) atyjának szol
gáljon inkább — ---------- kadhat el tisztessége
fogyatkozása nélkül, sőt néha nagy kár nélkül 
is, nondum est explicata deliberatio.

Más az, hogy T m su am gu bq  (Hagymásiné) sem 
idegen tőlem, mert az iqb m zcbum  (vén azonia) 
egy levelet írt vala az utolsó postától Dancka
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alá, kiben erősen panaszolkodott, hogy őróluk 
így elfeledkeztem, hogy sohasem írok, sem izenek 
és m zcbu cau g  (azoniom is) csudálkozik, úgy mond* 
Mely [le]velére én választ töttem vala, ugyan
akkor egy néhány barátim is irtanak vala onnan 
belől, de [m]ég akkor senki semmit ottbenn az 
uramatyám halála felől [nem] tudott, gondolom 
hogy y q iq y q g f  (levele ér) engemet rövi[d] nap! 
Mert Z u otu  um bcg (Zichy János), ki egy főszol
gája ........hogy az levelet megadá s megérté
tőlem, h o g y .......... mondá, hogy igen gon
dolja ő, hogy a q q s  iuzz[m ] b q x q y q ggq x  aqbbqa 
(meeg uizza ne kellessek mennem), de az okot 
soha meg nem mondta, hanem csak kére erős- 
sen, hogy itt meghagyám, hogy ha ő törtínnék 
upq ufbu (ide Írni) és én tcb bq a  yqbbqx  (hon 
nem lennék), hát chqh (őtet) huhxcb (titkon) 
hm fotm x (tarchák) és énnekem mentői hamarább 
lehet, hírré adják. De miérthogy ezekben mind 
incertitudo vagyon. Bezzeg hasznosb volna, azt 
gondolom, ez, de én nem hihetem, hogy upq  (ide) 
mpbm  (adná), ezért penig, hogy azmint értem, 
bqaqhbqx (németnek) h m fhum  (tartia) és igen 
vékony füstű konyhám is vagyon.

Et quod caput est, hogy magát se hozza én 
miattam suspitióban és ne abalienálja az feje
delem gratiáját magától s az Creditumot se ve- 
veszejsse el énérettem, ki lengyel királyt szol
gáltam és az erdélyi vajdának rokona vagyok. 
De erről coram plura etc.

Az én kijövésemet gon[dolo]m, hogy némelyek 
csodálják s bizony én volnék az, ha más mielné, 
csudálnám, hogy ifjú ember olyan m[an]suetus 
fejedelmet, jó urat elhagya és attól az [jó] társa
ságtól, ki énnekem ott az udvarnál volt, mind 
király és királyné asszony népe közt, . . . meg
váljon s magát ide gondra, suspitiór[a] és oly
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életre, ki timoris et periculi plena est, az . . .  nyu
godalm as és gyönyörűséges életből és az sok

e . . .. iákból hozza; az költségtelenség penig, 
én magam jól [tujdom, hogy ide nem készeritett 
jőni, sem a jószág osztályba], azmint nekik 
authumálják, kiben igen illő fű fő... [jjutna nekem, 
sem valami leány szerelme, ki ifjú embert (s fő
képpen akinek nincsen immár kitől félni) igen 
megszokott indítani; hát mi oka? semmi nem 
egyéb, hanem hogy az én szegény uram atyámon 
való hamis suspitiót elvegyem és az familiámot 
s főképpen kegyelmedet az reátok való vesze
delem ................] lak ez-é ? Ez. Ezért magadnak
bár kárt ne töttél volna, ha valami bizonyos 
spessed volt előmeneteled dolgában, mert mi 
idehaza Isten kegyelmességéből ha a suspitiót 
nem is, de az veszedelmet ugyan eltávoztattuk 
volna. Erre az kérdésre, ha Isten oda viszen, én 
magam szóval felelek meg, nem levelem által, 
mert nem igen tutum ezfélét litteris mandar [e]. 
És azt is megmondom, miért nem mentem 
R[ueb]erhez, noha még ottben létemben is az vala 
szándékom, [hogy] addig haza se jöjjek, mig őtet 
meg nem látom.

Az agát, hanem ha egyebet [mást] akar kegyel
med benne és ugyan parancsolja, ezt s e ...........
mielteti kegyelmed velem, de bizony egyéb
képpen, h a ..........adom,r kegyelmed kin-kintelen is
megmieltetheti velem. Ám lássa Isten, Atyafiság. 
Még uram atyámnak tetve sem holt meg (az
mint az mag[yar] proverbium vagyon) s ő immár, 
még ingyen bizonyos sem lévén benne, haza 
jövÖk-e vagy nem? ottan azt az ulc[ust] kezdte 
refrikálni, ki uram atyám idejében immár be
gyógyult volt és kiről immár ő is elfeledkezett 
volt. Hiszem is penig, hogy kegyelmed meggon
dolja mind az én solitudómat s jövendő szolgá
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hogy tartozom is vele,) én kegyelmedet minden
kor feljebb böcsüllöttem s böcsülöm is inkább 
ezután, mint ő énnékem sem igyekezik káromra

Az agán pedig kezesség sok vagyon, kezet is 
fogék penig vele, hogy haza jövék s az többi
vel is, mert harminckettőt, kettőt elütteték az 
talpokon. Azmint látom, ők azt vélték, hogy 
egy harmadévi borjút találtak, mindjárást írának 
oda be. Kegyelmednek megszolgálom, üttesse 
ott is el kegyelmed az kezes uraimon vagy ottan, 
ha kegyelmed n[em] bánja, halassza az én oda- 
menetelemre.

Asszonyomnak örökké való sz[olgá]latomat 
ajánlom, mint bizodalmas asszonyom anyám[na]k, 
húgaimnak is, mind az háromnak. Máriának az 
Zánda . . . . i vajdáné írnia akar vala és kért 
vala, hogy [mi]kor elmegyek, hirré adjam. Mert 
az levelet oda hoz[zám] küldi, de én bizony eh 
felejtém, mert Dancká[ból] valami lengyel bará
tim 7 mélyföldig Malburgig [kísértettek s az 
conversatio miatt (azmint kegyelmed jól [tud]ja) 
én nekem nem hogy vajdáné asszonyom, de még 
[hjugom ő maga sem jutott eszembe. Isten éltesse 
kegyelmedet! [Da]tum ex Újvár II Juli Anno 1577.

Servitor perpetuus 
V. Balassy.

lm egy Decretum könyvet szerzék, ahhoz egy 
fekete táskát, azt is, ha lehet, nem kevesb dili- 
gentiával olvasom által, mint Cicerót.

K ív ü l : Magnifico domino Andreae Balassi
de Gyarmath etc. Comiti Comitatus Neogradien- 
sis, necnon serenissimi principis archiducis Ca- 
roli cubiculario consiliario etc. domino fratri et
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tam<4uarn patri observantissimo. Zárlatán Balassa 
Bálintnak W. B. monogrammal ellátott címeres
pecsétje.

[Eredetije úgy ennek, mint a 2. és 3. sz. a. közölt levélnek 
M- Nemzeti Múzeumban őrzött Balassa-levéltárban, onnan 

először Dr. Erdélyi P. közölte az ír. Közi. 1899. évf. 386— 393.
lapjain.]

2.

B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  
B a l a s s a  A n d r á s h o z .

Liptóújvár, 1577 szept 29.

Éltig való szolgálatomat ajánlom kegyelmed
nek, mint bizodalmas uramnak bátyámnak. Isten
től kívánok kegyelmednek mindazokkal, azkikkel 
kegyelmed kívánja, minden lelki, testi jókot. 
Haza jöttömben találám egy emberemet elől, 
ki leveleket hoz volt utánnam. Az levelek 
között Istvánffi uram azt írja, hogy Turzó Elek 
erősen tudakozik az Cancelláriákon, ha Császár 
nálam hagyja-e Újvárat, vagy nem? s írja azt 
is, hogy gondolhatom, hogy nincs ok nélkül, 
annakokáért hogy gondot viseljek és résen 
legyen az filem, azmire gondolnom kell. Ez 
dologban én nem tudom, mit imputálhatna az 
az Turzó uram tudakozása minekünk? Mert ne- 
talám ő nem tudja, hogy atyám halála után 12 
esztendeig engedte az fejedelem birnunk; azért 
ha mit kellene cselekednünk egyebet is, kegyel
mednek megszolgálom, kegyelmed adja tudtomra, 
hogy mindketten kárt ne valljunk. Ugyanazon 
ember hozta levelek között találám az Miskolczy
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vincelérnek egy le[velé]t, melyben azt írja, hogy 
Kövér Ferenc az házat elböcsültette és wiczneket 
is elment foglalni. Miérthogy sem Szénásy István 
sem az prókátor semmit nem ír felőle, még én nem 
hihetem, mindezáltal ugyan Rosenberckről meg. 
ír ám vadászának, hogy feljöjjön. Aláküldöm, mert 
igön hévén kötötte reánk ez kövér kurvafi. Zolatit 
es átküldőm, hogy testimonialist vegyen reá, 
hogy az ménes elhajtásáért-e vagy egyébért meg
fogta és megverette volt. Csudálom, hogy mit 
miéi az prókátor ott alatt, maga bizony elég 
borsosán szerzedött volt meg szegény atyám vele; 
50 forintban, zabja, búzája, és árpája nélkül etc. 
Az ffc rb q b m x  (rrófnénak [így]) szóló levele[t] 
elküldém Makoviczára, azon tanolsággal, az- 
mint kegyelmed megmondta vala. Isten vigye 
véghöz szent fiáért, Amen, Dunajecben is az 
statutoriát. X fig u h  (Krusit) még sem jött haza, 
Markus is ott vagyon még Zólyomban, várja az 
mustramestereket. Mert ők maguk hadták, hogy 
mig onnanfelől instructiojok jő, megvárja Zólyom
ban őket. Továbbá Pándyt im bé kell ereszte
nem Kameniczben, mert Kresának tegnap hozák 
egy levelét, kiben azt írja, hogy béküldjem Pándyt 
és az Kamenicztöl való levelet is, me[lyet] amaz 
sidó, áruló, bestie kurvafi Szkárosy, nem tudom 
hova tett, ő azt mondja, szegény atyám hogy 
Kresának adta. Azért, ha kegyelmednek küldte 
volna, kegyelmednek megszolgálom, hamarság- 
gal küldje ide kegyelmed, hogy küldhessem 
P[ándy] után.. .  és ha . . . .  k is Makovicz[ában]
volna i . .. r . . .  adják oda Pándynak etc---
Kresa . .. hogy ......... hogy Benkhovit le akarná
tenni Kameniczet. Azért ha képes árendája lenne, 
ő örömest felvenné. Meghagyám Pándynak, hogy 
alattomban megértse, mennyiben venné fel s ha 
többe akarná fölvenni, mint Benkhovith, hát oztán
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tudónkra adja, talám jobb volna, ha ő bírná 
(ha többet adna) és kevesb gondunk is volna 
reá. Az mint Pándy beszélli, úgy viselné Cresa 
gondját etc. Királynak is írok penig, hogy pro- 
tectionalt adjon a szánoki ispánra-e vagy Zsa- 
rosztára, hogy igazságunkban oltalmazzon, vagy 
suspitio vagy nem, de abban egyéb nem lehet.

Az Kürtösyvel való dolgunk felől semmit nem 
tud consulálni Kubinyi uram, mig jobban meg 
nem informálják, annakokáért meghagytam, hogy 
Liberchey ő maga feljöjjön és ő maga vegyen 
tanúságot szemtől szembe tőle.

Továbbá miérthogy az Hazán aga dolgában 
csak cigánkodnak ott benn az törökök, nem 
hívén ez itt kinn való kezes raboknak Hazán 
agáért való gyötrelmeket, felette igen kérem ke
gyelmedet, sőt ugyan könyörgök is kegyelmednek, 
mint bizodalmas uramnak, bátyámnak nem va
lami kegyetlenségnek ostentatiójából vagy rabok
kal való bánásbeli eszességemből, hanem igen 
szívem szerint s bosszúságomból és kárunknak el- 
távoztásáért[így] főképpen (miérthogy ottben csak 
az én ifjúságomra támaszkodtak, vélvén azt, hogy 
megszabadíthatják ajándékon is tőlem azokot, 
azkik oda bé vannak) hogy azoknak, azkik 
Hazán agáért kezessek, alól az harmadik zápfogu- 
kat vonassa ki kegyelmed és mindeniknek -75- az 
farán üttessen el kegyelmed három ujjnyi te
mérdek pálcával, de az talpokot ne bántsák. 
Tudom, hogy Sándorfy uram akaratjából nem 
mieli kegyelmed, (mert őneki mindéltig csak 
az pax tecum forog előtte) de ha kegyelmed 
most ebben kedvem nem szegi és az fogakot 
ide küldi, bizon megszolgálnék és ollyá tartom 
(az én hitemre) mintha mindenik fog helye[tt] 
három aranyat küldene kegyelmed. Az kezessek 
Penig ezek: Ali baba, Mustapha aga, Haydar,
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Hramadan, az jancsar, csak ezek az négy, hiszen* 
nem sokat teszem, más az, hogy énnekem annyi-é 
hasznom benne, mint kegyelmednek?

Az 12. fegyverderék felöl is, megszolgálom ke
gyelmednek, ne feledkezzék el kegyelmed, ha
nem hozassa meg az 5 (öt) forintért, ha ideadja 
az jámbor, az Morvay mester etc., az legények 
mind megvennék etc. Az szegény tősérek könyö
rögnek kegyelmednek, hogy mikor Szent Márton 
napjára Day Máthénál Helmecen az adósságot le
teszi kegyelmed nekik, kegyelmed fizetne immár 
vagy fejér pénzzel, vagy tallérral, úgy lenne 
hasznosb kegyelmednek is, mert ők mindjárást
Érdélben mennének az baromért a z ....... pénzzel,
Érdélben penig lengyel pénzt el nem v[esz]nek 
etc. Az Apatikáriusnak hadtam . . hogy csi
nálna egynéhány főtisztító pilu[lát] az . . . .  [csijnált 
volt. . .  kegyelmednek, megszolgálom, kegyelmed 
küldje meg és ír [ja] meg azt is, mint kell élni 
vele etc. [Továbbá im írtam Estvánffyfnak] egy 
levelet és megírtam, hogy az paripát megküld- 
tem neki, kegyelmednek megszolgálom, kegyel
med küldjön az én levelem mellett egyet neki, 
ha ugyan az Kornist akarja kegyelmed küldeni, 
hát a zaboláját oda ne küldje kegyelmed, ha
nem mást egyebet. De ha a ló tetszik kegyel
mednek, a zabolája is bátor kegyelmedé legyen. 
Isten éltesse kegyelmedet! Datum ex Újvár 29. 
Septembr. Anno 1577.

Servitor perpetuus 
V. B alassi.

K ív ü l :  Magnifico domino, domino Andreae 
Balassi de Gyarmath, comiti comitatus Neogra- 
diensis et serenissimi principis archiducis Caroli 
cubiculario et consiliario etc. Domino et fratn
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observantissimo confidentissimo. Más kézzel: 
1677. Red. 2. 8bris Rés. 2. (Ugyanott másolata is.) 
7árlatán Balassa Bálintnak címeres pecsétje: 
ökörfej W. B. betűkkel.

3.

B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  
B a l a s s a  A n d r á s h o z .

Zólyom, 1577. nov. 22.

Éltig [való szolgálatojm ajánlása után; Bizo- 
dalmas uram bátyám az kegyelmed leveléből 
megértettem először az kegyelmed oda alá való 
fáradságának heában voltát, de miérthogy mi 
köztünk úgy mint [nem hamis] atyafiak között 
semmi simulatiónak és dissimulatiónak [nem] 
illik lenni, akarnám nyilvábban megérteni], 
hogy ha minden spessem elveszett-e onnan . . .
és mi az oka, h[ogy].........az aetas-e------- csak,
vagy más is egyéb valami, jólle[het]
Istenért is kérem ........ [kegyelmed megbocsát
hassa), úgy ezt is gondolom, hogy..........[talám]
valam i........  [jövendő gonosznak,1 (k it.............
pretendált kegyelmed) eltávoztajtásáért ingyen
..................... az dologhoz kegyelmed....................
elkezdte is nem . s ........... dolgot.

[ ................ ért és ezt] az én örökké.....................
kegyelmed az dolognak és tar......... Czikelet
[ha lehet és azt is] ha ugyan, voltam............
ha közlötte-e az asszony valakivel s . . .  . . . .  ért
az mi az Krusith dolgát illeti, én bizony . . . . n 
módon neki, nem vagyok, mint most, hi
szem .......... ek per parabolas megadják értenünk,

1 Leh úzva e lő tte : dolognak.

Balassa Bálin t ö ssz es  munkái 32
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azmihez kelljen ma[gunkat] tartanonk. Nem 
akarnám, hogy esmét kidőlnék az ko[sár]ból: 
Hogy [asszonyom] ő kegyelme beteges, bizony 
bánom, d[e] hogy megkönnyebbedett, igen 
örülöm, Isten gyógyítsa meg ő kegyelmét etc. 
Miért kívánja penig az kegyelmed éntőlem, 
hogy én most oda menjek, nem tudom, sem 
gondolhatom egyéb okát az osztály dolgánál, 
de azt sem értem, mint kell azban többet 
tractálnunk, holott minemő erős hitlevél legyen 
köztünk, azt kegyelmed maga es jól tudja, kit 
még életünk elvesztésével is tartozunk tisztes
ségünk és hitünk megmaradásáért megállani etc. 
Azért kegyelmednek megszolgálom, kegyelmed 
írja meg, miokáért kívánja az én oda való 
menetelemet kegyelmed, hogy érthessem. Mert 
azhol azt írja kegyelmed, hogy talám még 
lélekben érnők, úgy mond2 mi es, és az mi 
az magam dolgát illeti, bizonyos okát adhatnám; 
úgymond, hogy hon nem voltam, hanem im csak 
most jutottam haza, úgymond, ezt én, Isten látja, 
nem érthetem, mi dolog. Az szegény atyámtól 
is hallottam penig, hogy kegyelmed azért ír 
ilyen obscure, miérthogy Isten éles elmével 
szerette kegyelmedet s azt gondolja kegyelmed, 
hogy más embernek is meg kellene azt érteni, 
azmit kegyelmed eszében vehet. Ha arról 
mondja kegyelmed, hogy asszonyomnak kellene 
expiscálni az xfiguh  yqm bum  (TCrusit \e a n ia )  
dolgát: Az lehet és én sem értem egyébre annál, 
de arra mi szükség nekem oda fáradnom? 
Valamit kegyelmed jobbnak ez dologban talál, 
annak én is állok; és miérthogy jobban is meg
tudja kegyelmed azt gondolni énnálamnál, nem 
szükség arra várni engemet, hanem azmi jobb,

2 Lehúzva elő tte : úgy mint.
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járjon abban el kegyelmed, megszolgálom kegyel
mednek. Asszonyomot hova akarná kegyelmed 
egy hétig útra bocsátani, azt sem tudom.

Most én hanemha nagy szégyenben akarnék 
forognom, úgy mehetnék el innen, mert csak
aZ i s ............kapitánt várjuk mind én s mind
ÍCorponaiak, Chábrágiak és Bozókiak, Istennek 
kegyelmességéből valamit akarunk próbálni etc. 
De az Hosszutóthi menyegzőjéig fölmegyek Isten 
kegyelmességéből b[izonny]al; addig Istenért ké
rem kegyelmedet, maradjon [békességben az 
xfiguh (Xrusit) dolga, hiszen Bischofensglück h . . . 
[vejrsagt. Más az, hogy az körmünkre nem
égett, úgy  mint az m ásik .............. re én is reá
küldtem, hogy e g y ........ .. . . és csizmadiát.........
ha lehet............

................. 1 való dolog fe lő l.........................  in
specie...........küldtem kegyelmednek............ Já
nossal szólván...........Írtam neki annak is ,..............
küldtem........cholatért, az Istenért mondom, ne
keressük..............ellicitálják az aulica kamerán
az h . . . . s r a ............s az Kövér Ferenc............
az m int...................gam. S Kubinyi urammal
meg . . . .ltam e .....................  Miklós deákot.

Az M a ............th törökét és az mienknek az
értékét megküldte az Passa. Ludfit kéri levelé
ben erőssen tőlem, kinek megírám, hogy ha az 
Hassan agá[ra való] 2100 ft. megküldi ő nagysága, 
kész vagyok odaadnom Ludfit, de különben nem 
lehet éntőlem. Interponálta magát belé, azmint 
az rabok beszélik; nem desperálok az Hassan 
aga kezessége felől, még válasz nem jüve az 
passától, de mindennap várok etc. Isten éltesse 
kegyelmedet. Datum Zolii 22. Novembris 
Anno 1577.

Servitor perpetuus
V. Ba l a s s y  mpr.

3 2 *



Dobó Uram esmét azt írja, hogy semmit ity 
fent nem késik, hanem alámegyen esmét és mihent 
alájut, ottan átton adja az borokat Radoszá- 
nénak, ki az ura után indulni akar volt,3 meg- 
tartóztatám ispán uram tanácsából, marháját 

Kívül: Magnifico domino domino Andreae 
Balassy de Gyarmath etc., sacrae Caesar. Mttis 
comiti comitatus Neogradiensis ac serenissimi 
principis ac domini domini archiducis Caroli 
cubiculario, etc., domino et fratri observandissirno 
confidentissimoque dentur.

4.

Balas sa  Bálint levele a selmec- 
bány aiakhoz a Rubigal lus-f iu  meg- 

fenyítéséről .

Zólyom, 1578. jan. 28.

Balassa Bálint uram felelete az zólyomi bíró 
és tanács ellen, arról az mint az fejedelem előtt 
ez napokban bevádolták volna írások által.

Salutem et mei commendationem. Litteras 
vestras accepi cognovique ex iis optime, quae 
de servitore magistri montium ad me scripsistis, 
quem ego non sine causa aliquantisper verberi
bus caesum dedolavi. Causa vero illius facti 
nostri haec fuit: Ego cum in thermis balnearem, 
accessit puer ille cantitans proximusque mihi 
assedit; cujus cum inhumanitatem tulissem, nec 
quidquam curarem, quod similem se mihi effe
cisset, mecumque una balnearet, egredi balneo

3 Javítva ebből: indult volt.
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cupienS’ iuss* Puero meo, ut indusium aliaque 
indumenta celeriter adferret; qui cum haud multo 
pQst, allatis ceteris indumentis, camisiae oblitus 
esset, neque eam attulisset, convitium illi dixi.

puer magistri montium, cum convitium me 
dicere ungarico sermone audivisset, nescio qua 
ductus malitia, eodem me convitio, quo ego 
puerum meum affeceram, affecit. Permotus itaque 
rei indignitate, neque honestum mihi fore ducens, 
si illam injuriam inpunitam relinquerem, qua me 
indigne homo impurus isque scurrilis lacesserat, 
fateor, quod eum egregie dedolaverim; quo qui
dem facto neque libertas thermarum labefactata, 
neque vestra est authoritas diminuta aut con
tempta. Illi enim si me in thermis, indicta causa, 
convitio eoque inhonestissimo afficere licuit, cur 
mihi eam injuriam, quaeso, propulsare non lici
tum sit? Quod vero me obscena quaedam in 
despectum vestri dixisse, nescio, cujus mendacio 
ad vos perlatum est, impudens certe mendacium 
est. Requiro itaque magnopere hac ex parte 
prudentiam vestram, qui cum me non obscura 
familia natum, neque aetate puerum nullisque 
litteris non ornatum esse sciatis, addo etiam (si 
quid hoc etiam ad rem pertinet) quod multis in 
regnis et aulis versatus sim, tamen hoc me 
dixisse, quod sine nefario scelere summaque 
oris immodestia proferri nequit, continuo credi
deritis. Quasi vero non majorum me vestigia 
meorum (qui a talibus rebus alienissimi semper 
habiti sunt) ad imitandum commoveant? Aut si 
qua naturae insita sit ferocitas duritiesve, non 
Musarum mansuetudine doctrinaeque ornamento, 
vel longa peregrinatione, aut diuturno aulae usu 
ea jam pridem sint emollitaP Scilicet non ego 
altercandi libidinem convitiandique concertatio
nem, oblectamenta puerorum foeminarumque nec



nobilium virorum esse compertum habeo. Equi, 
dem, si tam immodestus inhumanusve essem 
ut tam obscena proloqui non veritus fuissem 
tamen tam pavidus aut effeminatus non sum 
ut id, quod semel protuli, mendaci ore iterum 
renegem. Fervet enim, credite, et nobis circum 
praecordia sangvis, neque omnino generosae in
dolis animus noster expers est.

Quamobrem sive meis litteris, sive illius men
daciis, qui nescio qua malevolentia suffusus, 
haec vobis improbo sermone de me detulit, 
fidem adhibeatis, minus laboro. Nam quod me 
hortamini, ut deinceps ab istiusmodi tragoediis 
abstineam, nihil, mihi credite, opus fuit isthac 
hortatu vestro; tantum enim abest, ut ego tra
goediarum ludos celebrare consveverim, ut ne in 
commediiarum [!] quidem actionibus affuerim un
quam petoque a vobis, ne me deinceps vos 
etiam tragico aut comico nomine appellandum 
ducatis, nam et nobis suppeditabit verborum 
copia, opinor, nomen aliquod insigne, quo si vos 
appellavero, uret vos profecto, quod aiunt.

Quod vero tritum illud sermone jurisconsulto
rum proverbium „vim vi repellere licet“ litteris 
ad me vestris usurpandum existimavistis: est 
illud quidem jejune, atque malevolentia ipsa ina
nis. Quis enim, quaeso, qui modo aliquo in 
numero est, etiam si levi (non dico insigni) 
injuria vos perpungat, neque jura regni curare 
velit, vim vestram pertimescat? Istis, quaeso, 
auri fodinarum vestrarum fossoribus ista narrate, 
qui vestram non secus, ac olim antiqui Roma
nam rempublicam suspiciunt. Vana est sine viri
bus ira. Neque, me Hercule! vos mihi formida
biles, sed miserabiles videmini, quos Deus per
petuo neque glorioso fodinarum labori manci
pavit et quorum fama, in quibus ipsi habitant,
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aedium illarum limina vix est egressa. Haec 
sunt quae hoc tempore responsi gratia, ut vos 
ipsi expetiistis, litteris meis vobis significanda 
esse duxi, quae quidem in quamcunque inter
pretemini partem, vobis libenter permitto. Valete! 

Datum Zolii, 28. Januarii, anno 1578.
Valentinus Balassi de Gyarmath m. pr.

Kívül: Prudentibus et circumspectis nobili
bus judici, juratis caeterisque civitatis Schemb- 
nitziensis civibus, amicis nostris dentur.

(Eredetije Selmecbánya levéltárában, onnan közölte Richter 
Ede „Két episod Balassa Bálint életéből“ c. cikke függeléké
ben a „Századok“ 1902. évf. 917—8. 1.)

5.

Szkárossy György, kameniczi volt 
tiszttartó a ra j ta  elkövetett  e rősza
koskodásért  bepanaszo l j a  Balas sa  

B á l i n t o t .

Pozsony, 1578 ápr. 8.

Nos Nicolaus de Balhor judex Curiae sacra
tissimae principis et domini domini Rudolphi 
secundi, dei gratia electi Romanorum impera
toris etc, necnon comitatuum Simigiensis, Zatth- 
marientis et de Zabólch comes damus pro me
moria, quod nobis feria secunda proxima post 
dominicam Quasimodo proxime praeteritam, 
instante scilicet diéta et generali congregatione 
dominorum praelatorum et baronum procerumque 
et nobilium ac aliorum statuum et ordinum regni, 
pro prima die mensis Februarii proximi praete
riti per praefatum dominum nostrum imperatorem
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et regem eisdem fidelibus suis regnicolis huc 
Posonii indicta et promulgata unacum nonnullis 
dominis praelatis etc. pro tribunali sedentibus 
et constitutis nobilis Blasius Thernyey pro nobili 
Georgio Szkhárossy, ut actore, cum procuratoriis 
litteris nostris in figura judicii nostri comparens, 
juxta personalem citationem hic Posonii medio 
nobilis Cirilli Tarpy, sedis judiciariae suae 
Maiestatis jurati notarii, facie ad faciem factam 
contra magnificum dominum Valentinum Balassa 
de Gyarmath, veluti in causam attractum prae
posuit eo modo: Qualiter anno praesenti mil
lesimo quingentesimo septuagesimo octavo, prima 
nempe die mensis Aprilis proxime praeteriti [?], 
hic in civitate Posoniensi in domo circumspecti 
Joannis Byrensoff magnificus Valentinus Balassa 
de Gyarmath, nescitur quibus rationibus motus, 
non curata violatione publici salvi conductus, 
ipsum actorem illicitis verbis ac turpissimis vitu- 
periis affecisset, dicendo: Bestia hitetlen lélek, 
kurvafi! vagy meghalsz ma, vagy megszegik 
ezentől egynéhány oldalad csontja, hogy soha 
— ha megélsz is — emberé nem leszesz belé ; 
mert jutott eszedben, bestyelélek kurvafi! te
éretted mint vert volt atyám Divénben! Azért 
bestia lélek, kurvafi! bizon te is meghalsz ezen
től érette, ha megélsz is peniglen, pénzes kocsin 
mingyárást küldtön küldlek Újvárban, holott fél- 
esztendeig sem látsz napfényt, mert tudom, 
hogy immár mind eggyel érem meg.

At insuper his non contentus, praefatum Ge- 
orgium Szkhárossy, actorem, idem Valentinus 
Balassa dirissimis verberum plagis affecisset, ac 
tota nocte sub custodia in captivitate conservari 
fecisset, ac quoad voluisset, captum detinuisset. 
De quibus juxta continentiam decretorum sere
nissimorum condam Matthiae et Ladislai regum .. •
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e% parte ejusdem domini Valentini Balassa, in 
causam attracti peteret judicium. Quo audito 
nobilis Joannes literatus Buday pro praefato 
domino Valentino Balassa, in causam attracto 
cum procuratoriis litteris nostris nostram exsur
gens in praesentiam, parte hujusmodi verbalis 
propositionis dicti actoris per nos sibi dari pos
tulavit, cujus paria in transumpto praesentium 
litterarum nostraerum juridicalium ejusdem 
ad cautelam eidem domino in causam attracto 
danda duximus et concedenda, communi justitia 
svadente. Datum Posonii feria tertia proxima 
post dominicam Quasimodo praescripto anno 
domini millesimo quingentesimo septuagesimo 
octavo.

(P. H.)
[Eredetije a Sennyei-levéltárban ; Bunyitay-féle másolata a 

M. Tud. Akadémia kézirattárában.]

6.

A waldburgi és bojcabányai bányászok 
panaszlevele Balassa erőszakoskodásáról.

Bojcabánya, 1578 jún. 2.

Wolgeborne, edle, gestrenge gnädige und ge- 
biettende Herrn E. W. khönnen wir aus höchst
dringender Noth auch sonderm grossen Beden- 
khen khünftiges Übels in Gehorsam und aller 
Underthänigkeit niet unterlassen gehorsamist zu 
klagen über die grausame Unbilligkait und Ge
walt, so uns von dem Wolgeborenen Herrn 
Herrn Valentin Balaschy von Giarmath, Frey
herrn etc. und derzeit Inhaber der Herrschaft Neu-
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heusl widerfaren und angeleget worden, dan 
er am heyligen Sontag Trinitatis auf die sinkende 
finstere Nacht, in die 50 auserlesene böse 
wallachische Pueben, mit seines Diener einem 
gewissen Kulhawy Kaspar genent, die merer- 
tails zu 2 geladen gespanten und aufgestri
chenen Püxen und andern schrecklichen mord- 
lichen Wehren gehabt, geschickt hatt und nach
dem er zuvor alles auskundschafft, unsern lie
ben Nachbarn und Mitbrüdern Daniell Goeppl 
Waldpurger alhier, wellicher Ihr Khay. Mt. etlich 
1000 fl. mit Einraichung seiner gemachten Methal 
Nutz geschaffet, unchristlicher, tyrannischer und 
gar türkischer Weise seine Pergwerchshandlung 
aufs aller friedlichste und erschröcklichste ange
fallen, alle Thüren und Geschlos mit Tyran
nischem Gewalt zerhauen zerdrümmert, sein 
armes Waib, so damals ausserhalb des Hauses 
gewesen, geschlagen, gestossen, hin und hiero 
gezogen und geriessen, das auch die Frucht, 
derer sy von Gott dem almechtigen gehofet in 
iremLeibe, durch sollich Schlagen undReissenGott 
Erbarms verletzt und vor der Zeit umbkhomen 
und zu besorgen, das gemelte Goeppelin schwer- 
lichen ir Leben lang wegen dieser Schiege und 
Stösse, zu ihrer Leibs Gesundheit khomen würdt; 
an dem nit eingenügen, sondern ihn aus seinem 
Hause mit uncristlicher tyrannischer* Gewalt ge
stossen, gerissen, ihm hinweg auf das Neuheusl 
gefüret in das aller ergist und stinkenst Loch 
und Gefengnüs gelegt und bin 6-ten Tag aufs 
hertist gehalten und dies nur wegen einer ge
ringen Schuldt, die er Goeppl ihm lengst mit 
goldigem und silbern und anderen angebottenen 
Pfänden in rechter Geldeswerung und Estimacion 
des khayserlichen Perkhgerichts alhy hat ent
richten und zahlen wollen.
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Letzlichen ist er Goeppl durch Hilfe eines 
ehrlichen vom Adel der Schulden allen befreyet 
und 21 fl. ung. mer als die klare Raittung aus
weiset das er nit schuldig gewesen noch zum 
Überflus hat entrichten und zallen müssen.

Uber dies alles, als der Göppl ihn nun aller 
schuldiger und nit schuldiger Schulden vor
genüget und entrichtet hat, seinen Weg heim
wärts genomen hat, ihn Herr Balaschy von 
neuem wieder gefangen mit harter Dreüung viel 
erschrecklicher und schwerer Gefengnus dahin 
mit tyrannischem Gewalt gezwungen, das er sich 
vor sein Person hat verschreiben müssen, das 
er solliche des Balaschy geübte Gewalt und 
Tyranney Ir khay. Mt. als unserem natürlichen 
und allergnadigisten Erb und Schutzherrn oder 
auch sonsten keiner Obrikheit nit klagen, noch 
eyfern sollte.

Wiewol wie augenscheinlich und beweislich, 
er Balaschy alle Obrigkheit in ihr Kay. Mt. selbst 
als das höchste Haupt der ganzen Christenheit 
veracht und vor ein rauschenden Windt schetzet, 
wie dan die geübete Thaten an ihnen selber 
ausweisen, hette im doch gepüeret, dass er den 
Göppl, es sey nun die Sachen an ir, wie sy 
gewolt geschaffen gewesen zuvor bey der khay. 
Mt. löblichem Perggericht hette ersuchen sollen, 
da ime dann ohn allen Zweifel ein erbar billi- 
ches Recht und Gericht wiederfaren wäre, dass 
er sollicher Tyranney und Frevels mit nichten 
bedürffent gewesen were.

So khünnen E. W. wier auch unterthanigst 
zu berichten nicht umbgehen, dass er der Rö. 
Kay. Mt. vielfeltigen ausgangenen Generaledicten 
zuwieder, viel Gays Viehs damit er in kurzer 
Zeit, in diesen Gründen zu nagst den P erg- 
werkhen umb vil tausent Gulden Schadens ge-
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than mit Umbschlagung des Holtzs, so darnach 
unnützlichen verfaulen muss und was er nun 
mit seynem Viehe nit verwüsten und vederben 
khan, so vergennel es andern von der Neusole
rischen Camer vertriebenen Wallachen, von wel- 
lichen er Gelt und Zinse einnimet, welliches 
dan in kurzer Zeit ein grossen Steckher und 
Abbruch, den edlen Gottes Gaben und Perkh- 
werkhen bringen wirdt.

Welliches alles wier E. W. als unser von Gott 
dem almechtigen verordnett höheren und höchst- 
verstendigen Obrikhait aus hochdringender un
vermeidlicher Notturft zu klagen nit umbgehen 
können. E. W., als unsere genedige Schutzherrn 
und Patronen, die wollen umb der Ehren Gottes 
und unsern ja unser armen Weib und Kinder 
äussersten Noth, diese unsere aus grosser und 
äusserster gedrungenen Notklage mit mehrerem 
E. G. ausführlichem Bericht, Rath und Guet- 
bedunkhen, auf das aller ehist und förder
lichst an die Rö. Khay. Mt. unsern allergene- 
digisten Erb- und von Gott geordneten Schutz
herren, gelangen lassen, auch lrer Rö. Khay. Mt. 
umb ernstliche und sehleunige Einsehung und 
billiche Execution anhalten, damit der Herr 
Balaschy umb seine begangene freventliche un
befugte Tyranney billichen und ernstlichen ge
straft und ferner seinem bösen Vorhaben durch 
ir Rö. Khay. Mt. von Gott gegebener Macht und 
Gewalt gesteuret, wir armen Camersleute Ir 
khay. Mt. Nutz desto mehr und besser befördern, 
unser arme Weib und Kinder in Ruhe und 
erneren und erhalten mochten.

Das wollen wir umb ir Rö. Khays. Mt. als 
unsern allergnädigsten Erbherrn, mit andäch- 
tigern und embsiegen unseren Gebet zu Gott 
dem Allmechtigen umb ir R. K. M. glück-
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seliges Regiment und ewigen Wolfart ohn Unter
es die Zeit unseres Lebens zu bieten aller 
unterthenigist und gehorsamist befliessen sein.

Letzlichen ist an E. G. unser aller diemüttiges 
und gehorsames Bietten E. G. wollen der Rö. 
Kay. Mt. Golteinlöser Calixten Stampiob mit 
ehisten aufferlegen, das er auf der Woyza wohne 
und daselbst die Gold .. .

Und wollen uns hiemit aber und abermals ir 
Rö. Kays. Mt. allergenedigisten Schutz und 
Schirm E. G. gleichfalls allerunterhanigist, ge
horsamist befehln zu Gott und ir Kay. Mt. auch 
E. G. erspriesslicher und tröstlicher Exekution 
wartend.

Actum Woytza andern Junij 1578.
Rö. Khay. Mt.

getreue und gehorsame
N. und N. die Waldburger und 

ganze Knappschaft auf der Woyze 
und derselben Refyr.

7.

A liptómegyei  bányab í róságvélem é- 
nyes j e lentése  a Balass  a—G öppel- 

ü g y b e n .

Bojcabánya, 1578 jún. 10.

Wolgeporn edl gestreng, gnädig und gepittund 
Herren. E. W. sein unser underthänig Dienst 
höchstes Vleiss jeder Zeytt gehorsamblich beraytt. 
E- W. kunnen wir aus schuldiger Ambtsplicht 
gehorsambisl zu berichten nicht umbgehen, das 
der wolgeborn Herr, Herr Balaschi Valent Frei
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herr zu Giarmatt und Pfand Inhaber der H err
schaft Neuhäusl verschinen 25. May auf die 
Woytza bei nächtlicher Weil seiner Diener einen 
mit einem Haufen wolgerüster Drabanten und 
Wallachen geschikett des Daniel Goppels Berg- 
wercks Handlung umbringet, dieselb gestürmbt, 
seine Thur und Thor in derselben seiner Behau
sung auf Sticken zerrisen und zerprochen, ine 
Goppel herausgenommen, gepunden und gefäng
lich hinweg aufs Neuheysl füren lassen und ine 
daselbst gefänglich verhaltenn.

Nachmalen ist er auf Bürgschaft eines vom 
Adel in der Spanschaft Liptava von zuvor
gedachtem Herrn Balaschi freigelassen und der 
Gefangnus bemuessigt worden.

Und ob wol er Goppel zumTTeil an solichem 
seinem Unglükh selbs schuldig, das er sich so 
stark gegen ime verschriben, auch das er sich 
auf des Gerichtes vielfältige ernstliches Ermanen, 
zur Bezalung nicht gehalten: So hat es gleich- 
wol wolgedachtem Herrn Balaschi in keinem 
Wege gepürenn sollen, Irer Mt. Grund und Poden 
so feindlich anzufallen und daselbst sollchen 
Mutwillen, wider die Fürsten Freyung, mit wel
cher alle Pergwerch und Pergleytt vermug der 
neuen aufgerichten Pergwerchsordnung von Ir 
Mt. unserem allergnädigsten Herren begnadet 
und befreyett worden seind.

Zu dem gnädig und gepittund Herren hat er 
sich gegen dem Goppel hören und vernémben 
lassen, an ime sey der Anfang, er wolle von 
der Woyza noch ettlich mehr gleicher massen, 
als den Goppel holen lassen. Wen er nun damit 
meint, ist uns nicht wissendt und müssen sich 
die armen Waldpurger und Pergleitt vor ime so 
wol, als furrn Turkhen, gleiches und mehrers 
Einfals und Gewalts besorgen.
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Solchem aber auch künftigem und mehrerm 
Obi zufurkommen, ist an E. W. unser undertha- 
nig und gehorsamb Pitt, dieselben wollen ein 
nädigs und ernstliches Einsehen darin haben, 

damit bey Zeitt ehe etwas üblers daraus ervolgt, 
gollichemMuetwillen gesteuert und gewehrt werde. 
Denn wo das nicht beschehen und die Pergleutt 
bey irer Fürsten Freyung nicht geschuzt und 
sollichem Muetwillen nicht gewehret wurde: So 
wirt lezlich kein ehrlicher Mann in seiner Be
hausung auch wir in ir Mt Gerichtshaus sicher 
wonen mugen, was nun der Rö. Kay. Mt. un- 
serm allergnädigisten Herrn Camernuz für ein 
Schaden daraus erfolgen wirt, haben E. W. als 
die hochstverstandige gnädiglich zu erwegen.

Und diweil höchstgedachter Irer Maiestät Ge
richtshaus seer paufeldig, darzu für einem Fein
des Einfall gar nicht verwarett, sondern überal 
offen ist, haben wir nun zum offtermalen pey 
dem Neusollerischen Herrn Verwalter, Herrn 
Wilhalbmen Igl zum Voldrerthurn angehalten, 
ob man dasselbe mit einem Zaun herumb, auch 
andere Paufelligkeiten aufrichten und erbauen 
möchte. Ist uns jeder Zeit dieser Bescheid er
folgt, dass wir derohalben pei E. W. underthä- 
nig anhalten sollen.

Langt derhalben an E. W. unser underthänig 
Pitt, dieweil wir keine Stund für den Martalosen 
und anderen fremden sicher sein, dieselben wol
len bey Herren Abrahamen Klokher dieser Zeit 
angesetzten Verwalter gnädige Verordnung thuen, 
damitt durch ine sollicher Pau besichtigt und 
nachmalen ins Werkhgericht werden müge.

Und diweyl wir pei sollchem Haus durchaus 
niitt keinem Geschuz versehen, so ist gleichsfalls 
an E. W. unser underthänig Pitt, die wollen 
9 oder 10 Töppel Haken gnädiglich verordnen
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lassen, damit wir uns im Fall der Noth dem 
Feind zur Weer sezen, und ein Handl dem an
dern, weil sy weitt von einander endlegen, die 
Krayden und das Los geben möchten. Solche 
Haken sollen alsdann in des Gerichtshaus ln_ 
ventari einkumen und verzeichnet werden. Sol
ches haben E. W. wir gehorsamb berichten 
und uns denselben underthänig befehlen wollen. 
Datum Woyza den 10. Juni anno in 1578.

E. W.
gehorsambe und underthänige

N. der R. Kays. Mt. Perggerichts 
Officier in der Spanschaft Liptowa.

8 .

Az alsóausztriai kamara véleményes je
lentése a Göppel-ügyben.

Becs, 1578 jún. 18.

Allerdurchleuchtigister, grossmechtigister Kai
ser, allergenedigister Herr. Eur Máj. haben wir 
jüngst hievor vom neunten jetzigen Monats Juny 
gehorsambst bericht, welchermassen Herr Va
lentin Balassy Freyherr an Ew. May. Waldburger 
zu Woytza, Daniéin Göppl ainen Fräfl und Ge
walt gebraucht, denselben durch seine Leuth 
unversehens überfallen, gefenglich annemen und 
auf das Neuheusl führen lassen und derwegen 
mit unserm Gutachten dahingangen, weil ime 
dasselb nit gebüert, das Ew. Mt. von der hunge- 
rischen Canzlei aus ime solches nit allein alles 
Ernst verweisen, sondern auch dabei auferlegen 
lassen möchten, gedachten Göppl derselben
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penckhnuss alspald zu bemüssigen und sein 
Notturft gegen ime an Ortten, da es sich gebüert 
zu handlen, darüber uns gleichwol, ob und 
waS darauf verordnet worden, khain Beschaidt 
ervolgt.

Inzwischen aber ist uns an jetzt nit allein 
von den Perggericht Officiern zur Woytza, sonn- 
der auch den Waldburgern und ganzer Knap- 
schaft alda hienebenligende zwo underschiedliche 
Beschwerschriften sambt des angesetzten Ver
walters in Neusoll dabey gethanen Bericht zue- 
khomen. Daraus Ew. May. genedigist zu ver
nemen, wie unbillich gedachter Herr Balassy 
gegen den Göppl gehandelt, seine Pergwerks- 
handlung umbringt, dieselben gestürmbt, Thür 
und Thor zu Stückhen zerrissen und zerprochen 
und nit allein ine gefenglich weggefürt, sonnder 
auch sein Weib, so gross Leibs gewest, dermassen 
beleidigt und geschlagen, das sie irer Geburt zu 
frue niederkhomen sein und solches Schmerzens 
ir Lebenlang ainen Schaden und Mangel haben 
solle, und als er Göppl die Schulden, darumben 
er von ihme Balassy eingezogen werden, mit 
Hilf eines vom Adl richtig gemacht, und in die 
einundzwanzig Gulden, meerers, als er schuldig 
gewest, bezalt, er gleichwol der schweren uncrist- 
lichen Fengnus, darinnen man ine sechs Tag 
enthalten, widerumb ausgelassen, hernach aber 
wie er auf dem Weg anhaimbs gewest, durch 
ine Balassy oder seine Leuth widerumb zuruck 
gefüert worden und ine mit Drohung harter 
schwerer Fengnuss gewaltigelich dahingetrungen, 
dass er sich für sein Person verschreiben muessen, 
solchen gehabten Gewalt Ew. Mt. noch sonst 
in annder Weg bey khainer Obrigkhait zu 
clagen, noch diese Sachen zu andten, noch 
zu äffern.
Balassa Bálint összes munkái 33
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Über das auch er Balasy sich understeen solle 
zuwider der hievor zu mermallen ausgangen 
General und Mandat ain grosse Anzall Gaisviechs 
in denen Waiden und Gründen zu negs den 
Pergwerchen gelegen, zu halten, und was er 
mit seinem Vieh nit verwüsten und verderben 
könne, das beschehe durch die Walachen, so von 
der Neusollerischen Camer, durch andere Wala
chen vertriben werden, denen er die Eintreibung 
solches Viechs von Seines aigenen Nutz wegen 
bewilligen solle, derwegen nun gedachte Officier, 
auch die Waldburger und Knapschaft umb ernst
liche Einsehung und Abstellung solcher ungebür- 
lichen Handlung gehorsambst bitten. Zumal auch 
weil sich gedachter Balassy vernemen lassen, 
das er an dem Göppl den Anfang gemacht und 
gegen andern mer zur Woytza mit gleichmässiger 
Handlung verfaren welle.

Dieweil ime aber solches nit gebürt, sonnder 
wo er Herr Balassy, gegen ainen oder den ann- 
dern Waldburger Spruch und Anforderung zu 
haben vermaint, dasselb bei dem Perggericht, 
und da er wider dasselb auch beschwert, als
dann an gebürlichen Orten ersuchen solle und 
wo ime dergleichen gutwillige Handlung zu
gesehen nit allain die Manschaft dits Orts ver
triben, sonnder auch die Pergwerch ungepaut 
verligen bleiben würden, welches nit allain Euer 
Maiestät sonnder ganzem Land, und das als
dann dem Erbfeind dits Orts umb so vil weni
ger Widerstand getan werden möcht, zu merk
lichem Schaden und Verderben gereicht, daher 
nun solchen Mutwil und sonderlich die Ver
wüstung der Wäldt mit dem Gaisviech, so dem 
Pergwerch zu entlichem Undergang geraicht, 
khainswegs zu gestatten, noch zu gedulden. So 
wolten demnach Ew. Khay. Mt. wir gehorsambst
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then, die Gelten gedachten Balasy über sol
len geübten gewalttätigen und ungebürlichen 
Handlung von Hof aus vernemen, aber ent
mischen diese ernstliche Verodnung thun las
sen, das er a^a n̂ der Eintreibung des
selben schedlichen Gaisviechs in die Wäldt, 
sonnder auch aller gewaltthätigen Handlung 
gegen den Waldburgern und anderen dits Orths 
genzlich und bei Straff enthalten welle und 
zum Fall sich der Herr Balasy der Sachen nit 
genügsamblich entschuldigen khÖnt, als dann 
dieselb durch die hungerischen Räth beratschla
gen lassen, mit was Straff gegen ime Balasy 
billich fürgangen und ob nit auch die Herr
schaft Neuheusl, so imé gleichwoll nach Ab
gang seines Vattern, wie wir uns zu erindern 
haben, auf zwölf Jar lang unabgelöster ver
seimben, nichts weniger umb solches geübten 
Gewalts auch des mit dem Gaisviech zugefüg
ten Schadens wegen von ime übernemen und 
zu Verhütung merers Nachteils, damit auch 
sonderlich die Pergwerch dits Orts umb sovil 
mer befürdert und erweitert werden mögen, 
andere Verordnung fürgenommen werden möcht, 
dann wo dergleichen gewaltthätige Handlung, 
so wol auch die Eintreibung des Gaisviechs, 
welches dem Gwäldt und Pergwerch zum höch
sten schedlich und verderblich, nit mit Ernst ab- 
gestelt und ob den hievor ausgangen Generain 
gehalten wirdt, so ist es um die Pergwerch 
paldt geschehen, das dieselben zum verligen 
gerathen und die Manschaft alda vertrieben 
würde. Derwegen nun gegen den Balasy unb 
sovil mer mit ernstlicher Straff fürzugeen sein 
Würde.

Was dann der Waldburger und Knapschaft 
dabey angehengtes Begern betrifft, das ihnen fünf

33’
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oder sechs Doppelhäggen aus der Camer [\[e 
soll zuzustellen verordent werden wolt, dam‘4> 
sie sich künftig bey dem Handl vor dergleiche 
gewaltthätigen Handlung, sonderlich aber dern 
Erbfeind umb so vil mehr schützen und ain 
Handl dem anderen mit denselben die Losun& 
geben möcht, das halten wir noch der Zeit 
unnot, wie wir sie dann davon albereit abwei- 
sen lassen.

Aber weil das Gerichts Haus alda zur W o y tz a  
wie die Officier in irem Bericht anzeigen, gar 
paufällig und vor des Feundts Einfall nichts 
verwart sein solle, so haben wir bei dem ange
setzten Verwalter in Neusoll, auch dem Haubt- 
mann über die heuer Verordnung gethan, das 
sie dieselb mit etlichen pauverstendigen Werch- 
leuten ersehen und beratschlagen sollen, ob und 
was alda der Notturft nach zu pauen und ob 
auch von Nöten ainen Zaum für den Anlauf 
darumb zu machen und was auch solches un- 
derschiedlich gesteen und was sonst dits Orts 
verordent werden möcht, darüber Ewr. M t. wir 
hernach auch mit unsern verrern Gutbedunckhen 
gehorsambist berichten wellen, der wir uns 
dabei underthenigst bevelhen. Datum Wienn 
den 18. Tag Junii anno 1578.

Euer Röm. Kais. Mai.
unterthänigst gehorsambe 

Niederösterreichische Camerräthe.
H elm hart Jö rger m. p.

Davi d Hag  m. p.
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^ pozsonyi  kamara vélem ényes j el entése 
a Göppel-ügyben Ernő főherceghez.

Pozsony, 1578 július 7.
Serenissime Princeps,
domine clementissime.
Fidelium servitiorum nostrorum gratiam Sere

nitatis vestrae humillimam commendationem. 
Perlegimus scriptum camerae Austriacae benigno 
serenitatis vestrae mandato ad cameram hanc 
prima die praesentis mensis transmissum, ex 
quo etiam demisse intelleximus, quibus injuriis 
Dánielem Goppelium Valentinus Balassa affe
cerit et quod contra edictum sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis, domini nostri clemen- 
tissimi publicum, ipse Balassa silvas capris 
dipascendas permittat. Scire itaque cupit benigne 
serenitas vestra, ut qua ratione contra dictum 
Balassam procedendum, qua etiam poena 
secundum leges et consuetudinem regni huius 
afficiendum esse putemus, serenitatem vestram 
tenui consilio nostro adiecto quamprimum edo
ceamus.

Significamus Serenitati vestrae demisse ne
minem nobilium de jure regni hujus condemnari, 
neque etiam poena aliqua adfici posse, nisi 
prius citatum atque jure convictum. Cum itaque 
dictus Balassa sit nobilis regni hujus, contra 
illum per eos, quos injuria affecit, jure proce
dendum esse humillime judicamus. Ut tamen 
facti sui rationem Serenitati vestrae quampri
mum reddat, illum litteris serenitatis vestrae 
requirendum et ut de caetero ab ejusmodi vio
lentiis atque damnis subditis Suae Majestatis

9.



inferendis abstineat illi serio edicendum esse 
humillime videretur.

Ad silvas quod attinet, cum proprietas arcis 
Wyvar, quam ipse Balassa tantum inscriptionis 
nomine nunc in comitatu Lipthoviensi possidet 
pertineat ad sacram Caesaream regiamque 
Majestatem, dominum nostrum clementissimurn 
et caprarum intertentio, ne silvas in usum fodi
narum necessarias depascant, sit publico Suae 
Majestatis edicto prohibita, ipsi Balassio etiam 
serio interdicendum videtur, ne ipse in silvis 
ipsis contra edictum Suae Majestatis capras 
alat, neqe aliis id ipsum concedat. Quod erat 
Serenitati vestrae scripto dictae camerae Au- 
striacae iterum remisso, ad benignum ejusdem 
mandatum demisse rescribendum. Quam Deus 
aeternus diutissime salvam incolumemque con
servare dignetur. Posonii die septima Julii 
anno 1578.

Serenitatis vestrae fideles servitores

C am erae H ungaricae 
P raefectu s et consiliarii.

Serenissimo principi ac domino domino 
Ernesto Archiduci Austriae, duci Burgundiáé 
etc. domino nobis clementissimo.

10.

Ernő főherceg B a lassán ak .

Becs, 1578 júl. 15.
Ernestus.

Magnifice nobis dilecte. Graviter tulimus, quod 
tu hisce proxime praeteritis diebus, nescitur quo



519

furore et instinctu ductus, Smae Caes. Reg. Mtis 
domini et fratris nostri observandissimi civem 
montanum, Dánielem Goppelium in officinis suis 
circumveneris, januis confractis, non solum ip- 
summet vinctum inde abduxeris, sed uxorem 
quoque suam gravidam adeo perterrefeceris, ut 
paulo post aborto facto, in incurabilem morbum 
inciderit. Insuper ultra debitum quod tibi solvere 
debuit, circiter 21 florenum ab ipso vi extorseris, 
tandem opera cujusdam viri nobilis ex tua cap
tivitate liberatum et demum redeuntem, iterum 
consecutus fueris, vinctum reduxeris ac in iisdem 
vinculis eo compuleris, ut fassionem et litteras 
quietantiales de se daret, se facti illius, nec 
apud Sacrat. Caes. Reg. Mtem, neque alias alibi 
ullo unquam tempore recordaturum. Quoniam au
tem haec et hujusmodi alia facinora praefata 
Sma Caes. Reg. Mtas, communi justitia id requi
rente, obaudire nullo modo velit, ideo te horta
mur et requirimus et nihilominus auctoritate dictae 
Sacrae Caes. et regiae Mtis, qua in ejus absentia 
fungimur, sub gravi suae Mtis indignatione stri
ctissime mandamus, ut statim ubi has acceperis, 
facti hujus tui rationem nobis reddere, pecuniam, 
quam tibi saepedictus Goppelius supra suum 
debitum persolvere coactus est, eidem iterum 
sine mora restituere, in posterum vero a simili 
violentia, tum illi, cum aliis inferenda abstinere 
debeas atque tenearis, secus nullo modo facturus. 
Datum Viennae, 15. Julii anno 1578.

Magistro Valentino Balassy de Gyarmath 
nobis dilecto etc.
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E r n ő  f ő h e r c e g  B a l a s s á n a k .

11.

Becs, 1578 júl. ] 5#

Ernestus.
Magnifice nobis dilecte, Intelligimus te nulla 

plane communis utilitatis ratione habita gregem 
tuum caprarum, quem in bonis Wywariensibus 
in comitatu Liptoviensi habitis, alis atque inter- 
tenes, passim per silvas illas circumvicinas pasci 
facere consvevisse, non sine maximo et evidenti 
damno fodinarum illic existentium et per conse
quens Sacr. Caes. Reg. Mtis Dni et fratris 
nostri observandissimi. Cum itaque proprietas 
arcis praefatae Wywar quam tu inscriptionis 
tantum nomine possides, ad praedictam Caesa
ream regiamque majestatem pertineat et ca
prarum quidem intertentio, ne silvas in usum 
fodinarum necessarias depascant, antea publice 
Suae Mattis edicto prohibita sit: Eapropter te
clementer hortamur et requirimus et nihilominus 
auctoritate memoratae Suae Caes. Reg. Mtis, 
qua in eius absentia plenarie fungimur, firmiter 
tibi committimus et mandamus, ut in posterum 
in praefatis silvis contra edictum Suae Maittis 
capras non alas, quin imo id neque per alios 
fieri permittas, ne alias sua Caes. Reg. Mtas 
aliud remedium adhibere tuque poenam propter 
inobedientiam subire cogaris. Secus itaque nullo 
modo feceris. Datum Viennae 15 die Julii anno 1578.

Magnifico Valentino Balassy de Gyarmath.
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Balas sa  levele  Ernő főherceghez.

Liptóújvár, 1578 augusztus 20.

Durchleuchtigister hochgeborener Erzherzog 
gnedigister Herr. Euerer fürstlich durchleuch- 
tiges Mandat und Befelich, den 15. Juli aus
gangen, ist mir den 14. Augusti zuekommen, 
welchen ich mit hoher und gebührlicher Reve
renz empfangen und unterthenig vernommen, 
darinnen mir Euer Fürstl. Durchl. gnedigst auf
erlegen Ursach und Antwort zu geben, warumb 
ich Daniel Goppln, meinen gewesenen Schuld
mann zu mir hieher auf Neuheusl holen lassen, 
und ime auch 21 fl., so ich von ime mehr als 
er mir schuldig, solte abgetzuzet haben, wie- 
derumb zustellen etc. Dieweil dann Daniel 
Goppl ohne Zweifel für E. Fürstl. Durchl. nicht 
mit Grund kommen und die Sachen viel an
ders gestalt, als er furgeben, erfordert die Ge
rechtigkeit, Euerer Fürstl. Durchl. mit rechtem 
Grund zu berichten, was diese Sach für ein 
Gelegenheit habe, daraus E. F. D. gnedigst er
sehen werden, das Daniel Goppl kein billige 
Ursach habe sich über mich zu beklagen, son
dern nur ime selbst umb das so sich mit ime 
zugetragen, Schult geben. Es ist Daniel Goppl 
noch vor 3 Jahren hieher zu meinem Hern 
Vätern seligen auf Neuheusei kommen, mit 
höchster und grosser Bitth, dieweil ihm ein 
sondere Not anstiesse, er wolle ihn in derselben 
nicht verlassen und mit Verleihung einer Summa 
Geldes zu Hilf kommen, welches dann mein 
Her Vater seliger getan und ime in Ansehung 
seiner Not, grossen Bitt, gewisser Versprechung

12.
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und willkürlicher Verschreibung eine Summa 
Geldes gutwillig gelihen, mit Verhoffung, er 
solte seinem Versprechen und Verschreiben 
nachkommen sein. Er aber Daniel Goppel, der
selben ganz vergessen, und die verschriebenen 
Termin der Bezahlung nie gehalten, vorange
sehen, das er sich so hoch verschrieben, ist 
aber von meinem Herrn Vätern seligen nicht 
übereilet worden, sondern lenger als ein ganzes 
Jar, vielfeltig zur Bezalung nach seinen aignen 
vorschriebenen Termin gütlich ermanet worden. 
Er aber fort und fort neue Termine, einen nach 
dem andern genommen, welche ihm dann sind 
wiederumb gutwillig zuegelassen worden, gleich- 
wol keinen nicht gehalten, welches dann mein 
Herr Vater seliger bei der Rom. Kays. Mtt. 
Berggerichts amts Verwalter auf der Woitza zu 
mehrmalen protestiert und ihm zur Bezahlung 
zu ermanen gebeten. Nach Verschiedung aber 
meines Herrn Vätern ist er gleichfals auch von 
mir nicht übereilet worden, sondern durch mei
nen Burggrafen vielmal mit Schreiben ersuchet, 
auch vielmal beschicket und zur gütlichen Be
zahlung ermahnet und gebeten worden. Er 
aber sich darzu nicht gefunden, sondern auch 
noch über das widerumb lenger dann ein 
ganzes Jahr einen Termin nach dem anderen 
genommen, die ihm gleichfals seindt das ganze 
Jar über und lenger, seindt gütlich geharret 
worden, aber gleich als vor keinen gehalten 
und mich stets nur allein mit vielen Ausflüchten 
und Finantzen umbgeführt und aufgehalten 
und vorangesehen, das er sich in seiner Ver
schreibung aller Gerichte und Recht, es sei 
Berckrecht, geistlich, Landt oder Stadtrecht ver
ziehen und sich daraus selbst willkürlich gezogen 
und über sich selbst Macht geben, das ich solche
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Schuldt an im, an seiner aignen Person und 
Gut suchen möcht, wie ich wolte und wie es 
mir selber gefiele, wie ich dann dieser seiner 
Verschreibung ein Copei hiemit eingeschlossen,* 
die E. Fürstl. Durchl. gnedigst ersehen wolten, 
daraus befinden werden, was ich wol für Ur- 
sach zu im gehabt, habe ich doch solches so 
pletzlich nicht thuen wollen, sondern vielfeltig- 
mal auch den jetzigen Berckrichter auf der 
Woitza darumben ersuchet, ihn zur Bezahlung 
zu ermanen und zu halten, aber auch er Herr 
Berckrichter etliche Termin noch über das mir

*  Ich Daniel G öeppel, W altburger auf der W oyza etc. bekenne 
mit d ieser meiner eigenen Handtschrift, das mir auf mein fle issiges 
Bitten der w olgeborene H err Herr Johann Balaschy Freyherr zu 
Gyarmath zu meiner Notturft furgestrecket und geliehen hat bar ein 
hundert Gulden ungar, in Münntz, den Gulden zu hundert ung. Pfen
nigen gerechnet, welche 100 f. ung. in Muntz ich seiner G naden oder 
seinen Erben gelob und vorsprich auf meinen Ehr, Trauen und christ
lichen Glauben wiederumb zu bezahlen in solicher Gestalt, nemlich 
das ich S. G. alle G older und Silber, so ich von D atlo an allenthalben 
machen w erde, auf New heusel einreichen und zustellen soll, also  das 
S. G. oder seine Erben von jeglicher Margk G oldes, so ich einant- 
wortten werde, wil und soll, zw anzigk Gulden ung. zu A bzahlung 
solcher 100 fl. innen behalten soll, und den R est w as igliche Mark 
Goldes bringen darüber würde, laut der Zim ent Zettel mir heraus 
bezallen und dis so lange und ofte, bis solche 100 f. S. G. folliglich 
bezalt werden, doch wo ich oder zwischen datto und künftig Martin 
negst komment, solche 100 f. mit Innenlassung der 20 f. an iglicher 
Marek G oldes nicht völliglich bezahlet, gelobe und versprich ich 
obgem elter m assen, den R est der noch an den 100 f. ausstehen würde, 
auf bem elten Martini tag ganz auf einmal zu bezahlen, vollends und 
an einreichenden Golt oder Silber S. G. oder seinen Erben genzlich 
innen zu lassen. Versprich auch bey meinen Treuen und Ehren in 
dieser ernanten Z eit kein G oltt oder Silber, wo ich solches erzeugen 
mochte, anderst wohin zu geben oder zu verhandeln, sondern seiner 
G. wie gem eldet, alles auf Neuheuseil einzuantworten, b is solliche 
100 f. genzlich und völliglich bezalet werden. Im Fall aber (w elches 
Gott verhütten w irdt.) Ich mit solcher Bezahlung säum ig würde und 
auf ernenten Termin als auf künftigen Martin S. G. die 100 f. nitt 
bezahlete, gib ich über mich selb st d iese  V erschreibung und G ew alt, 
das S. G. oder seine Erben, sollen Macht haben, solliche ausstendige 
Schulden an meiner eigenen Person und an meinem, auch meiner 
Erben Guett zu ersuchen undt nemen, wie es S. G. selbst gefellet, 
und wil. Nun mir auch hierin keinen behelft, es sey mit Berckordnung, 
Berckrecht oder anderen Gerichten oder w as ich dergleichen erdencken 
möchte, sondern undt an meinen Erben zu ersuchen haben, nach 
eigenen Gefallen, solange undt w eitt S. G. solchen 100 f. völlig bezalt 
wurden, dis auch restglich zu haben, habe ich zu mehrer Sicherheit 
mein Pettschaft wissentlich hierauf getruckt. Actum  Neuheuseil den
21. Julii anno 1576. , ,Idem qui supra.
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ausgebeten, die ich dann fort gutwillig ange
nommen und geharret, dieweil er mir auch 
versprochen, er wolle ihn selbst darzu ernstlich 
halten, das er mich zu solchen Termin ohne 
weitern aufzug solter gewis bezalen, aber ihn 
gleichwol selbst darzu nicht bringen mögen. 
Dieweil ich dann gesehen, das ich von ime 
Daniel Goppln so lange Zeit nur mit vergebe
nen Ausflüchten aufgehalten werde und keine 
gütliche Bezahlung bekommen können, auch ihn 
keines wegs zu mir selbst gütlich zukommen 
und umb solche Schulden gewisse Furstandt zu 
machen bewegen mögen, bin ich notshalben 
verursacht worden, nach seiner willkürlichen 
Verschreibung ihn zu mir doch ungern zu haben 
zu lassen, aber nicht mit solchem Tumult, wie 
er E. F. Durchl. berichtet, dann auch sein Weib 
mit dem wenigsten, weder mit Worten, noch 
mit Thaten beleidiget und ist von ihm nur 
allein unschamhaft erichtet, das sie sollte schwe
res Leibs und mit ein Kind zu früe nieder
kommen, dann sie bis in zwennzygck Jar, als 
lang er sie gehabt, nie fruchtbar gewesen, wie 
menniglich doselbst bewust. Berichtet auch E. 
Fürstl. Durchl. nicht mit Grundt, das er furgibt, 
da er nun ausgelassen, ich ime wieder nach 
geschickt solte haben, welches nicht geschehen, 
sondern als balt er Bürgschaft gethan und sich 
verschrieben, freigelassen und nicht mehr ver
hindert worden. Belanget auch, das er Goppl 
furgiebet, als solte ich ihn gedrungen, das er 
mir ein und zwanzigk Floren mehr bezalen 
müssen, thuet er mir Unrecht, dann man von 
ihm nicht mehr, als er schuldig gefordert, und 
do er vermeine ihm hierinnen Unrecht gesche
hen, bin ich erbötig in Beisein meiner und seiner 
Leute, diese Raitung zu besichtigen lassen und



525

do sich befinden würde, das er einen Denar 
mehr bezalet hefte, soll im solches ohne alle 
Wiederung wiederumb als bald erstattet werden, 
würdt sich aber in ordentlicher Ersehung solher 
Rätung nicht mehrers befunden.

Was belanget den andern E. Fürstl. Durchl. 
Befelich wegen des Geisviehes, das ich von 
Watzner Waltburgern beklaget werde, als solte 
ich ein grosse Anzal desselben in den Gründen 
und Waiden zu negst irer Berckwerck halten, 
dardurch iren Berckwercken Schaden zuegefügt 
werde, ist mir nicht bewust, das meines Viehes 
etwas döselbst gehalten wurde, do aber die 
Unterthanen dieses Schlos Neuheusei etwa Viehe 
daselbst halten, seindt sie doch, wie ich berich
tet, so weit und an Orten, da den Berckwercken 
kein Schaden geschehen mag, das auch wie ich 
berichtet werde, etlichen Walachen vom Lipsch 
ir Viehe zu Hutten döselbst vorgunt worden, 
ist es doch in Sommer nur auf sechs Wochen 
geschehen und doch auch an Orten, do den 
Berckwercken kein Schade geschehen mag. Ist 
auch dieser Sachen halben mir zuvor kein 
Bef eich zuekommen, die Waltburgen auch 
daselbst sich gegen mir noch nie beschweret, 
jedoch will ich solche Stellen besichtigen lassen, 
und do sie vermeinen, auch sich im Grundt 
befinden wurdt, das ihnen dardurch Schaden ge
schehe, sollen sie von solhen ersten Weg gethan 
werden und andere sollen eingereumet werden, 
dann do die Underthanen dieses Schloss nicht 
auch solten stell haben, do sie ir Viehs möchten 
halten und weiden, konnten sie sich bei diesem 
nicht erhalten, do man auch nicht solte zur 
Notturft dieses Schlos dergleichen Viehe solte 
halten. Konte man das Gesinde und Notturft 
kümmerlich erhalten. Ich werde aber auch
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glaubwirdig berichtet, das die Wetzner selbst 
alda etliche Walachen einfuren und selbst von 
ihnen darumb Zins nehmen, darinnen E. Fürstl. 
Durchl. auch selbst würdt wissen Einsehung zu 
haben gnedigst verordnen. Ich wolte nicht gerne 
etwas das wenigst thuen oder furnemen, das 
wieder Ir Rom. Kay. Matt. Ordnung oder General
mandat sein möcht, sondern will alzeit gegen 
irer kay. Matt, als meinen allergnedigsten Hern 
in aller Underthenickait und Gehorsam befun
den werden. Habe ich E. F. Durchl. auf der
selben Befelch in Underthenickait gründlich be
richten sollen.

Mich in derselben gnedigsten Schutz befelend. 
Datum Neuheusei den 20. Augusti im 1578. E. 
Fürstl-Durchl.

underthenigister und gehorsambister 
Valent in Balaschy.

Kivül:  Dem Durchleichtigisten hochgebornen 
Fürsten und Herrn Herrn Ernesto Ezherzog zu 
Österreich, Herzog zu Burgund, Graven zu Tirol, 
meinem gnedigsten Herrn.

13.

A bo j c a b á n y  ai  b á n y a b í r ó s á g  vé le-  
m é n y e s  j e l e n t é s e  a B a l a s s a — Göppel-  

ü g y b e n .

Bojcabánya, 1578 szept. 18.

Edler, ehrnvester günstiger und gepietender 
Herr! E. W. und Herrn sein unser gehorsambe 
Dienst höchster Fleiss jeder Zeit zu vore. E. W.
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und H. schreiben samt den Einschliessen wegen 
Herrn Baiasch Walent geübten Gewalt contra 
Daniéin Goppel, dann auch des Gaisvüechs 
halben, das wir darüber auf Bevelch der Herrn 
N. Ö. Cammer Rath unser gnedig und gepit- 
tenden Herren ob der Sachen des Herrn Balaschy 
Fürpringen nach, also geschaffen sey oder nicht, 
unterthenig berichten sollen. Haben wir den 
26 Ditto gehorsamb underthänig empfangen und 
vernomben, und sovil den begangenen Gewalt 
belangend, ob in gleich, wohlgedachter Herr 
Balaschy in seiner Verantwortung genügsam 
klein und ringschätzig achtet, und vermaint 
hierinnen nichts unpillichs gehandelt zu haben, 
so ist ime doch in der Wahrheit anders nicht, 
denn wie wir zuvor hochgedachte Herrn Cammer 
Rath unsere gnädige und gepietunde Herren 
undenthänig berüchtet haben, wie dann E. W. 
und Herrn aus pailigunder Copey, sich mehrers 
günstiglichen zu ersehen worden haben und da 
es die Notdurft erfordern wirdet, khann die 
ganze Woyza derohalben gnuegsame Zeugnus 
geben, das die Sachen anders nicht beschaffen, 
denn als wie wir zuvor ire Gnaden underthänig 
berichtet haben, ist der halben an E. W. und 
Herrn unser underthänig Pitt die wollen bei 
iren Gnaden mit derselben Intercession günstig- 
lich erscheinen, damit ime sollicher Mutwillen 
nicht gestattet werdt. Dann wo das beschieht, 
wirt ime Thür und Thor aufgethan ‘ worden, 
sich eines mehreren Frevels zu understehen, 
wie dann bisher nicht allein allhie, sondern 
an andern Orten mehr und sonderlich vor 14 
Tagen in der Lipta einem armen Edelman, 
von ime dergleichen Gewalt beschehen, wider- 
faren und erzaigt worden ist. Was das Gais- 
vich belangend, das wir E. W. und Herr be-
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richten sollen, wo und an was Orten dasselb 
durch den Herrn Balaschi oder seine Leutte dem 
Pergwerch zu Nachteil gehalten wirtt und ob 
die zur Woyza sich der Entfierung dergleichen 
Gaisvuechs auch geprauchen und davon, in 
massen mehrgedachter Herr Balaschi anzeigt, 
Zins einnemben, werden E. W. und Herrn zu 
vernémben haben. Das bey des Calixten Perg- 
richterampts Verwaltung so vil mir derhalben 
berichtet worden sein) so sey des Herrn Balaschi 
und seiner Underthanen Viech alhieher auf die 
Woyza getriben und in der Rosenkranzer, 
Bobrowa, S. Daniel, Jochimstaller und wilden 
Mämeer Feld gar nahend umb die Grueben 
herumb gehütet und gewaidet worden und ist 
dermassen solcher Schaden durch sy beschehen, 
das ob die zweitausend Stamm gut Bauholz 
durch die Wallachen daselbs den Pergwerchen 
zu grossen Schaden niedergeschlagen und ver
wüst worden sein, aus was Ursachen aber inen 
der Calix solches zugesehen und gestattet, ist 
uns nicht wissend. Hernachmalen als ich Lorenz 
Masslofski an seine Statt zu sellichem Dienst 
herauf gnädiglich befürdert und verordnet pinn 
worden, hat es sich zugetragen das furm Jar 
des Herrn Balaschi Underthanen aus der Gayb 
ir Gaisvuech ein halbe Mayl wegs von dannen, 
pei einem Pergwerch, so die Kappen genent, 
und dieser Zeit nicht gepaut wird, getriben. 
Daselbs ist auch durch sy grosser Schaden 
beschehen, denn sy den Kramb oder Behausung 
an der Hütten gar verprent, die Woll, Rüng, 
Zapfen, die aisern Bänder an den Thuren und 
alles Eisenwerch, so sie da gefunden, abbrochen 
und hinweg geraubt und dasselb Gepew der
massen verwüst, das es zu keinem Nuz mer zu 
geprauchen ist, also haben sie dis Jar ir Viech



529

widerumb daselbs gehabt und do ich Masslofski 
solhchs dem Purggraffen auf Newheysl zuge- 
schriben und mich desselben zum höchsten 
pey ime beschwärtt, hab’ ich daselbs kein Auf
richtung haben, noch erlangen mugen.

Dass aber zuvor mehrgedachter Herr Balaschi 
in seiner Verantwortung furgibt, das die von 
der Woyza selbst Gaisvuech halten, und von 
andern den Zins von wegen derselben Einnemben 
ist, und durchaus nicht wissend, das sich ein 
einziger Waldpurger desselben jemals angemast 
oder understanden hette und do solches von 
irgend einem beschehen wäre, so war es inen 
durch uns vermug irer Mt. aufgangene General, 
auch unserm tragenden Ampt und Eidspflichten 
nach gestattet worden. Do aber ausser unsers 
wissens Herr Balaschi einen sellichen wais, der 
sich sollichs understanden hette, denselben wolle 
er anheilig machen, damit sollicher zu gepürlicher 
Straf kommen und gepracht werden möchte. Sol
ches haben E. W. und Herrn wie auf derselben 
Begeren berichten und uns neben Übersendung 
der Einschliess derselben underthenig befehlen 
wollen. Datum Woyza den 29. Sept. anno 1578.

E. W. und Herrn gehorsambe
N. der Röm. Kay.  Mt. und unser al lergnä- 

digisten Herrn Perggerichtsoff icier  
zur Woyza.

14.
Göppel  Daniel  vá l a sza  Ba l as sa  v é d e 

k e z é s é r e .
Voyca-Szent Daniel, 1578 okt. 7.

Edler, erenfester, grosgünstiger, gebittender 
Herr F. V. und H. sind mein gehorsamste, höchst-
Balassa Bálint ö sszes munkái 34
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geflissene Dienst jeder Zeitt unterthenigst bevor 
Es hat mir der R. Kay. Mt. Berckrichterampts. 
Verwalter, Herr Lorenz Maslowski, der hoch
löblichen und wolgeborenen Herrn N. O. Carner 
Raitth, gnedigiste Befelich wegen des bewisenen 
tyrannischen Gewalt des Herrn Balaschi Valentin 
auch seine darübergehaltene Entschuldigung vor
gehalten und von mir seinem tragendem Ampt 
nach mein Gegenbericht mit Grund der Warheitt 
F. V. und H. zuthun begerett.

Und wiewol mir laut meiner (durch H. Balaschi 
abgedrungenen und mit grossem Gewalt gezwun
gener Vorschreibung) die ich damals von mir, 
als ich die Schult schon entrichtet, hab geben 
müssen, die Sachen in keinerlei Wege nit zu 
eiffern, noch derhalben bey höchster oder nider 
Obrikkeit zu beklagen, villeicht nit wol gebüren 
wolte, zwinget mich doch die äuserste Not, dass 
ich lenger den tyrannischen Gewalt und erberm- 
lichen Schaden, durch sein selbst Verursachen 
nit geschweigen kann, und heit sich der Handel 
in Recht, Grund und Wahrheit also :

Ich habe vom Herrn Balaschi Janosch seligen 
vor diesen entlehent 100 fl. ung. auch 250 fl. 
entlehnt gehabt, die ich ime dan mit meinen ein
reichenden Goldern und Silbern erbarlichen be- 
zalt habe, also das er von jeder Mark Golds 
20 f. ung. innen gehalten, bis zu folliger Aus- 
zalung, hernach aber auf 21. Juli des 76 Jares, 
als ich ihn gar bezahlet und zu meiner Perck- 
werkshandlung ferners Vorlags (weil bei der 
Kays. Mt. etc. Cammern sich der Zeit zu be
helfen nit ist, notturftig war, hab ich ihn widerumb 
100 f. neue Vorlag angesprochen, die er mir 
gegeben, aber weil mich mit einer hertern Ver
schreibung, als zuvor gedrungen, derer ich mich 
als ein Schuldner, weil ich schon darauf empfan
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gen und damals im Schloss gewesen, nit hab 
entledigen mögen, habe auch die mit Einreichung 
meiner Golder bezahlt laut der Verschreibung 
bis auf 760 d. 17. Weil aber nachmcls meine 
perckwerck umgeschlagen und Gott erbarms in 
Einstekker geraten, hab ich auf mein Ersuchen 
vom Herrn Balaschi Janosch seligen ein lengem 
Termin erbetten, den er aber seliger nit erlebet 
hat, nachmals den andern Termin von ime Herrn 
Balaschi Valent, durch Herrn Andreas Suesmund 
erlangt, der jüngste April erst verschinen und 
sind nit so vil der Jar dieser Schult oder an
gestandenen Rest, wie er Balaschi Valentt un
bedacht und ohne grund forgibet, dan ich ihn 
nach den 30. May jüngst verschienen, bezalt 
habe.

Dass er auch 21 f. 83. d. mehr, als ich ihn 
schuldig gewesen, von mir in der Gefenngnus 
tyrannisch ausgeprestt und mehr genommen, das 
habe ich gestrigen Tages vor den Rö. Kay. 
Mt. etc. gesambten Berkgericht in Beisein seiner 
Gesamten, als Marx Ruprecht und Sebastian 
Fischers mit warer Raittung und seinen selbst 
ausgeschnittenen Zetteln dargethan und erwiesen, 
dann ich ihm f. 82. volkomentlichen hab’ zahlen 
müssen, da ich ihme nur 760 d. 17 schuldig 
bin gewesen, zu dem allem heit er mir noch 
meinen Schultbrief, so auf 100 fl. lautet und 
derselbig bezahlt vor, welliches auf nix anderes 
gespielet, als da die Sachen ein wenig veraltert, 
er die Schulden villeicht noch einmal anfordern 
mochte, wie dan mir izo von seinem Burkgraff 
Sigismundo Pandi dergleichen bescheen. Dann 
Herr Balaschi Valentt in seiner Verantwortung 
forgibt, er habe sollichen Gewalt und Tyranney 
an mir nit gerne geübet, weis ich nitt, wer ihn 
so hoch dazu gedrungen und genöttigt hette,

3 4 *
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dán bey ihm die Noth oder Armut, noch bey 
mir die Schuld je so gross nit gewesen, das 
ihn dazu solte verursachet haben, so bin ich 
ohne das, zur Bezalung willig gewesen und 
mich gegen ime selber persönlich, auch seinen 
Gesantten vielmahl erbotten, weil ich jeder Zeit 
bei Gelt nit were, wolte ich ime zu Abzalung 
der Schulden ein Goltschlich sampt anderen 
goldigen Zeug geben, den er nach ordentlicher 
Probe und gerichtlicher Tax (wie mir des das 
kay. Perkgericht Zeugniss geben wirdt) annemen 
sollte und denselben auf meinen Uncosten auf
schmelzen, so hab* ich Gott lob noch Standt- 
erben perckh, ligende Götter und farender Habe 
so vil, das er ohne allen Tumult und geübete 
Tyrannei des seinen mit gutten Glimpf habhaft 
hat sein mögen, aber es ist dem Herrn Balaschi 
Valent mit dergleichen Tyrannei sehr wohl, 
dan als er den 6. May dis Jares in Pfaffen
gestalt als fünfter durch die Woytza geritten, 
hat er mich auf freyer königlicher Strassen an- 
gerennet, mit grosser Furio mein Namen zu 
wissen begerett, denn ich ime mit grosser 
Diemutt und gebürlicher Reverenz vormeldet, 
er balt gefragt, ob ich ihn zalt hette, als ich ime 
die Wahrheit anzeigt, dass sollichs noch nit, 
aber doch gar zu kurz gescheen solte, hat er 
auf mich, der ich das wenigste bey mir nit 
gehabt, die Sabel ausgezogen, und auf mich 
zugehauen, da mir nit mehr, als das ich mich 
in das Wasser, so damals sehr gross und tief 
gewesen, begeben und da kein ander Hayll, als 
entweder zu ersauffen, oder ihm ins Schwert zu 
fallen vor Augen gehabt, als er dis gesehen, 
hat er mich wider zu sich gerufen, hab ihm aber 
nit trauen wollen, bis er mir ein sicher Geleit 
mit aufgehobenen Fingern geschworen hat, als
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ihn zalen wollte, sagte ich ime, wils Gott nach 
diesen Pfingsfeiertagen, so damals schon vor
handen, sol es mit Gottes Hülffe zalt werden, 
wrie es dan auch folgend gescheen ist. Nein, 
sagt Herr Balaschi, darauf wil ich nit warten, 
sonder mein Bezalung in deinem Gut und 
Blut suchen und da dir künftig deine Heuser 
und Handlung wird abgebrennet, darfst, noch 
solten dasselbig niemand Schult geben, als mir 
Valent Balaschi: das war sein Abschied, wie er 
sich auch dieses gerühmet hat, als balt er 
heimkomen das dan zu beweisen, wie auch 
solliches seine obbemelte Gesante gestriger Tages 
selbst das vor Gericht ausgesagt haben.

Zum 3ten das Herr Balaschi forgibet, E. D. 
sey nur von mir errichtet, das mein arme Haus
frau solte damaisch schwanger gewesen und die 
Frucht ihres Leibes vor der Zeit abgangen, ist 
leider Gottes nur all zu wahr und nit also allein 
die Missgeburt, sondern auch von der gottlosen 
seinen tyrannischen Gesanten Puben dermassen 
zustossen und zuschlagen, dass sie seit der
selben Zeit kein gesunde Stunden bis dato nicht 
gehabt, und schwerlich leider Gott erbarms die 
Zeit ihres Lebens zu voriger ihrer Gesundheit 
kommen wird und haben sich damals seine 
Gesantten öffentlichen vernehmen lassen, da sie 
mich nit funden, das sy mein Hausfrau an 
meiner Stat hinweg führen wolte Ires Gefallens.

Es weiss auch nicht Herr Balaschi Valent 
diesen Artikel besser zu verantworten, als das 
er ungegruntt forgibett, das ich sie schon 20 Jar 
hette, darumb konte sie nicht schwanger sein, 
so doch dis nur das 17te Jar ist, So ist Got 
alle Ding möglich, dan wol eitere, als die unei
nige Schwanger werden.

533
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Zum vierten das Herr Balaschi Valent mel
det, er habe mich nit mit sollichem Tumult, als 
etwa der Ro. Kay. Mt. oder Ir Fürst. Durch
leucht berichtet sind, aus meinem Hause weg 
nemen lassen, da darf die Sachen wenig Zeug
nus, weil solliches alles noch ihm augenschein 
Zusehen, dan er mit feindlicher tyrannischer 
Plünderung, Anfallung meines Hauses und Zu
hauung wol beschlossener Thüren, das ganz 
Haus dermassen erschütteret und zertrümmeret 
hat, das ich mit grosser Gefahr mit Weib, Kind, 
meinen armen Waeselin, darin wohne und alle 
Stund und Augenplick gewartten muss, das es 
mir nit follends auf den Hals falle und das mit 
100 fl. ung. kaum wider rieht, das ich sicher 
drinnen wonen möge:

Zum 5ten das Herr Balaschi Valentt ver- 
neinett, das er mich nit zum andern Mahl, wider 
ins Schlos gefangen genommen, ist solliches mit 
diesen Adelspersonen, als Jan Swiatoiansky, 
Andreas Poturnanski, Symon Kissel, Valent 
Dluholiczki, Carolus Poturnanski und Alexi de 
Pothoran zu beweisen, die bey mir vor dem 
Schloss Neuheusei gesessen, da sein Purckgraf 
der Pandi mit etzlichen Drabanten kommen, mich 
von inen hinweg ins Schloss hinein genommen 
und als ich dahin gebracht mich mit Bedrauung 
vil hertterer Gefangnus dahin bezwungen, das 
ich noch über die entrichtete Schult und vor- 
haltenen Schultbrief noch eine Verschreibung 
hab’ geben müssen, das ich sollichs wieder der 
Ro. Kay. Mt. auch sonsten keiner meiner Obri- 
keit nit klagen, noch gegen ihme eifern wolte, 
des ist ein ehrlicher vom Adel, Herr Valent 
Dluholuczki, den ich zum Zeugnus hinein be
rufen, mit und dabei gewesen, mein Zeug. Da 
nun Herr Balaschi wider die Billickeit nit ge
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handelt, zu was hat er das sollich Verschrei
bung von mir gepresst.

So fil das Gaisvihe beiangelt, kan warlich 
Balaschi durchaus sich nicht entschuldigen, des 
grossen zugefugten Schadens, bey mehrerley 
unsern Perckwerck, den seine Walachen gethan 
haben, mit Umbschlagung der Peume, dennoch 
etzlich 1000 Holczer so sie den Zigen umbge- 
hauen, als bei dem Silber Pergkappen, Rosen- 
krancz, Blowen Fule, Hilf Gottes, S. Daniel, 
joachimstahl und anderen Perkwerke mehr, im 
Augenschein da liegen, in huetten und Kraeme, 
bei Perkwerken noch dazu abbrennen und ver
wüsten und andern dasselbig lose Vihe dazu
halten vergönnet, wirdt aber nit beweisen, wie 
er sich in seinem Schreiben ruemet, das die 
Woczner dergleichen Vihe halten, oder an
dere, mit sollichen Vihe, in diese Grunde 
einfuret. Es hat auch Herr Balaschi Valents 
Purckgraf der Pandi Sigmund aus eigenem 
Mutwillen forsetzlicher mutwilliger Weise, mir 
mein Leibross, so seiner Guette und Tugent 
besser als 100 Ducaten gewesen, auf freiem 
Felde nider gesäbelt, wellichs weil ich seines 
Herrn Schuldner gewesen, bis zu dieser Zeit 
hab verschmerzen müssen: Und ist warlich, so 
wol dem Herrn Balaschi, noch seinem Burk- 
graffen kein Mutwil nit zu gros, das sy den 
in Sinne nemen, dass sy ihn nit thuen durftten, 
wie dan ire Thaten vorhanden und derselben ohne 
allen Zweifel, izo vor die Ro. Kay. Mt. oder 
ja for die furstl. Durchl. körnen werden. Er mel
det ja, er habe die Befelich mit grosser und aller 
geburlicher Reverencz angenommen, wolle auch 
sich ider Zeit gegen der Ro. Kay. Mt. gehor
samist Vorhalten oder seine Thaten weisen es 
gar weit anders aus, meniglich wissent.
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Das habe ich E. V. und H. mit rechten waren 
Grundt und Wahrheitt gehorsamist berichten sol
len, mit diemüttigster Bitt E. V. und H. wollen 
diese meine unbillichen zugefügte tyrannische 
Scheden und Gewalt an die Rö. Kay. Mt. etc. 
unsern allergnedigster Herr, oder derselben hoch
löblichen Herrn N. O. Cammer Ratten umbgne- 
digste, ja ernste und billich Einsehung wider 
Erstattung zugefügtes Schadens und fernerem 
Schutz und Schirm mit mehrerm E. V. und H. 
Rath und ausfurlichem Gutbeduncken gelangen 
lassen, das wil ich umb E. V. und Herr jeder 
Zeit unterthenigst und gehorsamst verschulden, 
mich derselben Gunst und Schutz und uns aller 
der Gnaden Gottes befelentt. Datum S. Daniel 
an der Woycza den 7 Octobris anno 1578.

E. V. und H. unter, gehör.
Daniel Goppel m. p.

(A Gőppel-akták dr. Takáts Sándor szíves közlése.)

15.

Védelemtervezet Balassa számára a 
Szkárossy vádjaival szemben.

Kelet nélkül (1578 nov. 10. után)

In causa personalis citationis magnifici domini 
Valentini Balassa tamquam I. [incatti] contra 
Georgium Szkárossy veluti A. [actorem] modus 
procedendi.

Primo et ante omnia oppugnanda erit series 
causarum juxta continentiam publicarum con
stitutionum. Si forte A. diceret istam causam 
extraserialem esse, ex quo I. personaliter facie
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ad faciem per juratum notarium in diéta contra 
praedictum A. fuisset citatus, ad hoc erit di
cendum [Köv. a törvénycikkidézetek].

Postmodum sequantur exceptiones infrascri- 
ptae: prima fiat, quod Georgius Szkárossy, tam
quam servus domini I. qui in praedicta diéta 
non fuit nullius legatus, nec vocatus, > nec 
per aliquem missus, sed fuit servus in expensis 
domini I., juxta continentiam decretorum regni 
dominum suum personaliter facie ad faciem 
per juratum notarium ad praetensam sibi illa
tam violentiam citare minime potuit, nam de
creta regni illis tantum personalem citationem 
fieri admittunt, siqui nempe (qui sunt sui juris 
et non subsunt sub alterius potestate et servi
tute) per aliquem in diaeta vulnerati, verberati 
vel autem verbali dehonestatione, infamiam in
ducentem, affecti essent per hocque libertatem 
diaetae turbarent; sed tamen non servis data 
est haec autoritás, ut de facto eis liceret domi
num suum propter vituperia, vel etiam condi
gnam castigationem (exigente justa causa) per
sonaliter modo jam praemisso citare, hoc enim 
esset nimis absurdum, nec esset tutum aliquo 
domini et nobili servum nobilem in suo servitio 
intertenere. Cum tamen de veteri consvetudine 
regni Hungáriáé semper licuit dominis et nobi
libus in excessu servum etiam nobilem pro de
licti excessu de facto castigare et compescere, 
alioquin servus nobilis, fretus sua libertate nobi
litari, etiam illicita auderet in curia domini sui 
attentare, quod esset nimis periculosum et illi
citum, ex quo quemquam sua tantum nobilitat 
virtus et non e converso. Propterea non in 
omni casu licet servo nobili dominum suum ad 
jus attrahere, signanter vero, quae sub rosa et 
poculo continere solent.
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Si forle idem Szkárossy A. allegaret, se tunc 
servum domini I. non fuisse, neque esse: ad 
hoc erit dicendum, quod antea, tunc et etiam 
modo fuit et est servus domini I. qui usque 
modo, etiam legitime admonitus, de illius offi- 
ciolatu Kamnecziensi eidem domino 1. rationem 
dare neglexit, imo et dare noluit, prout etiam 
modo dare recusat; hoc enim apparet ex propria 
relatione Georgii Szkárossy per honorabilem 
Michaelem Kekel de Baczur, testimonium Conven
tus S. Benedicti de juxta Gronfacta, estitaque etiam 
modo idem Szkárossy servus domini 1., quousque 
de officiolatu suo sufficientem non dederit ratio
nem et superinde litteras expeditorias a domini 
suo non habebit. [Köv. több törvénycikkid.].

Dominus I. nec litteras fidei publicae, neque 
etiam litteras salvi conductus per regiam Majes
tatem infidelibus suae Majestatis datas nun
quam violavit, neque etiam adversarium suum 
ad regiam Majestatem aut ad octavas vel bre
via judicia, sive ad sedem judiciariam alicuius 
comitatus etc. ad causarum scilicet prosecu
tionem proficiscentem, vel ad diaetam de regio 
edicto celebrandum venientem et accedentem 
occidit, neque etiam domum, seucuriam nobili
tarem A. in diaeta existentem violenter invasit, 
nec etiam ibi varia malorum genera eidem A. 
perpetravit: ideo A. dopiinum I. ad praetensam 
violationem publici salvi conductus personaliter, 
facie ad faciem per juratum notarium citare 
non potuit, unde deliberatio erit petenda.

Ad principalem actionem responsio formanda 
(accepta primum informatione) prout se res ipsa 
contigit?

[Ez az informatio különíven:] I. ez principa
lis actiora ezt mondja, hogy az igaz volna, hogy 
az Actort tempore et loco in actione A. deno-
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tatis (mikorontan A. contra jus divinum et gen
tium, quo servi dominos suos revereri et obser
vare obligantur et obstricti sunt, eundem I. nempe 
dominum suum boszúszókkal ad hanc conten
tionem provocálta és felingerelte volna) idem I. 
tamquam provocatus et lacessitus, úgymint kö
teles szolgáját megszidogatta, de nem emléke
zik rája, minemő szókkal és kétszer meg is ta
szította volna. De ahol A. inter caetera igy con- 
querálkodik az ö actiójában: ac tota nocte sub 
custodia in captivitate conservari fecisset, ac 
quoad voluisset, captum detinuisset: in ea parte 
idem A. contra eundem 1. indebitam prosequi
tur actionem et in eo ad caput.

Quantum vero ad praetensas comminationes 
in praedicta actione et querimonia A. propo
sitas et denotatas attinet, tales comminationes 
(cum effectus eorum non subsequantur) servos 
minime offendunt. Et per hoc ista actio et queri
monia A. in ea parte tamquam contra fautorem 
juxta contenta decreti tripartiti tertiae partis 
titulo 23. nulla est.

Ha peniglen történet szerint A. ezt az actiót 
tisztesség dolgára akarná a szitok miá detor- 
queálnia, — arra azt kell felelni, hogy I. in hac 
personali citatione non est citatus contra A. 
tamquam ad causam honoris, sed est tantum 
citatus ad praetensam non curationem violatio
nis publici salvi conductus. Azért I. ad hanc 
causam, tamquam ad praetensam factum hono
ris concernentem intempestive nem tartozik fe
lelni, kiről deliberatiot is kell várni.

Ennek a responsionak magyarul való quali- 
ficatióját magyarnak commendálom, mert az nem 
tótnak való.

(A Sennyei-levéltárban levő eredeti Bunyitay-féle másolata a 
M. Tud. Akadémia kézirattárában.)
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A z a l s ó - a u s z t r i a i  kamara  levele Ba l a s sa  
B á l i n t h o z  a l i p t ó u j v á r i  v á r r ó l .

Becs, 1579 márc. 13

Unsern Dienst in freundlichen guten Willen 
zuvor, wohlgeborner besonder lieber Freund und 
Herr. Die Für. Durch. Erzherzog Ernst zu Ös
terreich, unser gnädigster Herr haben uns über 
Euer gehorsames Supplicieren darumben Ir um 
Fertigung eines Willbriefes, damit Ihr deren 
eueren Vater weiland Hern Joann Balassi be- 
schehenen Bewilligung nach die Baufälligkeit 
am Schloss Neuheisei Euer Pfandtinhabung 
zuwieder für Die Hand nehmen mögt durch 
Decret vom neunten Martii dito gegenwärtiges 
Jahr gnädigs zuverstehen geben.

Dieweil befunden wird als hievor ermelter 
Euer Vater um Besicht und Besserung dieser 
Baufälligkeit auch angehalten, dass der holzeren 
Schrott welcher das Schloss inhalber des Was
sergraben umfecht gar baufällig und zum Theil 
ganz eingefallen, also dass die Besserung nicht 
wohl umgangen werden mag, sich auch der 
Baukosten auf einen neuen holzen Schrott dem 
beschehenen Überschlag nach in die dreitausend 
Gulden; aber wo er gemauert wurde, ungeferlich 
um zwei oder dreihundert Gulden mehr er
strecken und ein immerwährend Gebau sein 
wurde, und nun dazumal die Für. Durch. Ertz- 
hertz. Carl zu Österreich auch unser gnädigster 
Herr, Inhalt Befehls vom 23. Februarii des 
fünfundsiebtzigsten Jahres in Zurichtung eines 
gemauerten Schrottes, weil Euer Vater den Un
kosten darauf darzuleihen sich erboten gnädigst

16.



gewilligt, aber solches Gebau Euerm Anzeigen 
nach um Euers Vaters Schwachheit willen un- 
verricht bleiben sein soll. So haben demnach 
Herr Fürst. Durch, mit Gnaden verwilligt, dass 
vermelter massen ein gemauerter Schrott gemacht 
und der Unkosten durch Euch dargeben; also 
dass derselbig Euch nach ordentlicher Verraitung 
zu den anderen Pfandschilling geschlagen wurde 
und zum derselben gnädigst auferlegt, solches 
also in Vollziehung zu bringen.

Darauf ist in der Röm. Kais. Maj. unseres 
allergnädigsten Herrn Namen unser Begehren: 
Ihr vollet die Erbauung angeregtes Schrottes 
mit ehesten für die Hand nehmen, dieselbe 
durch bauverständige Werckleut zum Besten 
und . . . .  verrichten lassen, auch den Unkosten 
die dreitausend und dreihundert Gulden dar- 
leihen; der soll Euch alsdann nach Fürbringung 
ordentlicher Bauraittung zu anderer Pfandsumma 
auf berührte Herrschaft Neuheisei geschlagen, 
auch darum die Nothdurft angerichtet. und ge- 
fertiget werden. Doch wollet gedacht sein, damit 
sich der Baukosten über bestimmte Summa nicht 
erstrecke, wie Ihr zu thun wisset . . . . .  auch 
hieran seiner Kais. Maj. gnädiger willen und 
meinung. Datum Wien den 13. Tag Martii anno 
im Neun und siebtzigsten.

Röm. Kais. Maj. verordnete 
Niederösterreichische Kammerräthe.

Kivül: Dem wohlgeborenen Herrn Valentin 
Baläschi von Giermat• unserm besondern lieben 
Freundt und Herrn.

[Ered. Po zso ny kam. iratai I I I .  so r, 37. csomó, 1588. évi
kötegben, onnan közölte dr. I llé ssy  J. az írod. K ö z i.  1900.
évf. 196— 7. lapján.)
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Balassa hűségesküje.

1579 ápr. körül.

Ego Valen tinus Balassy de Gyarmath ele. 
Juro per Deum vivum ac gloriosam dei genetricem 
virginem Mariam omnesque sanctos et electos 
Dei, quod suae Caesareae et Regiae Majestati, 
domino meo clementissimo in omnibus fidelis 
et obediens ero, renuncians de facto omnibus 
pactis et promissis, si quae in Polonia, aut alias 
ubivis cum quibuscunque mihi intercessissent. 
Amicos majestatis suae pro amicis, inimicos pro 
inimicis habebo. Non interero neque consentio 
consiliis aut machinationibus quorumpiam, quae 
contra Majestatem Suam Caesaeream palam vel 
clam forent, sed potius, si quae alia animadver
terem, Majestati Suae Caesareae fideliter pandam 
et revelabo. Et generaliter in omnibus rebus et 
negotiis ad servitia Majestatis Suae Caesareae 
pertinentibus ita me geram, prout Majestatis Suae 
Caesareae bonum, sincerum et fidelem servitorem 
et subjectum decet. Ita me Deus adjuvet, beata 
virgo Maria ac omnes sancti et sanctae Dei.

[Az Országos levéltárban őrzött Bécsi királyi könyv (Liber 
regius) IV. kőt. 62. lapjáról közölte dr. Illéssy János az írod. 
Közi. 1895. 193—4. 1.]

17.
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Balassa meghívója két húga: Mária és 
Anna lakodalmára.

Liptóújvár, 1582 márc. 26.

Balassa e meghívója, melyet Besztercebánya 
birájának és tanácsának küldött, Besztercebánya 
város levéltárában van. A lakodalmat a meghívó 
szerint Vágbesztercén (Trencsén v. m.) fogja 
megölni Mária Alsólindvai Bánffy János mester
rel, Anna pedig Gimesi Forgách Miklóssal. A 
levélre Ortvay Tivadar hívta fel a figyelmet 
„A beszterczebányai levéltárból“ c. cikkében: 
Századok 1875. 119. 1.

18.

19.

Balas sa  Bálint kötelezvénye.

Vitenc, 1582 [ápr. 16.J

Én Gyarmathy Balassa Bálint, adom minde
neknek tudtára, hogy én az nagyságos Lossonczy 
Anna asszontúl vettem föl ma, vízben hányó 
kedden 1582. esztendőben tizennégyszáz forintot, 
melyet fogadok ő kegyelmének minden okvetet- 
len ugyanezen esztendőben Szent Mihál napjára 
esmég olyan pénzzel megfizetnem, ha penig 
valami okért meg nem fizetném, vagy fizethet
ném, hát adok ő kegyelmének teljes hatalmat 
arra, hogy vagy holdult helen valahol akarja 
kétszáz ház jobbágyinkot, vagy holdult helen 
hetven ház jobbágyinkot elfoglalhassa és bírhassa 
mindaddig, míg ő kegyelmének én az ő kegyelme
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pénzét megfizetem, reám vévén penig ebből 
öcsémnek is Balassi Ferencznek terhét, vallom, 
hogy se ellenmondás, se tiltás, se repulsio az 
jószág elfoglalásakor vagy bírásakor osztán ne 
használjon énnékem, hanem azmint felől meg- 
írám, mindaddig úgy bírja ő kegyelme és az 
maradéki mint sajátjokat, míg én az ő kegyelme 
pénzét le nem teszem. Ennek megállására kötöm 
hitemet, tisztességemet és emberségemet. Ez leve
let penig erősítem meg az magam keze írásával 
és pecsétével. Költ Vítencen, vízben hányó 
kedden, anno 1582.

Gyarmathy Balassa Bálynth.
(Hiteles másolatból közölte Szilády A. „Századok“ 1882. 

847. 1.)

20.

Balas sa  Bálint f o 1 y a m o d ó 1 e v e 1 e 
a királyhoz.

Liptóújvár, 1583 júl. 15.

Sacratissime Imperator, Domine, Domine cle
mentissime!

Praemissa humillimorum fideliumque servitio
rum in gratiam Vestrae Majestatis Sacratissimae 
commendatione. Cum ex mandatoriis Vestrae 
Sacr. Majestatis litteris, tum vero ex supplici 
Schemniciensium et Veterozoliensium libello 
denuo intelligo id, quod antea quoque variis 
amicorum meorum sermonibus et litteris ad me 
fuerat perlatum, cives nimirum istos ex inimici 
mei instinctu et dolo ea de me ad Vestram 
Majestatem Sacr. scripsisse, quae libuisse magis, 
quam decuisse, et quae ad vanitatem magis, 
quam ad veritatem composita esse facile vel
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hinc videntur, quod ii in dicta causa neque ulla 
juris sententia me condemnatum ad supplicium 
me trahi postulent, rati procul dubio se simula
tione lacrimarum sapientiam Vestrae Sacr. Ma
jestatis ita ab aequitate et justitia avellere posse, 
ut ea oblita legum jurisque, atque etiam in furo
rem conversa, repente aut exilio me damnabit, 
aut morte mulctabit innocentem. Verum enim- 
vero, clementissime Imperator, persuasum habens 
Vestram Majestatem pro eo officio, quo prae 
caeteris mortalibus summo cum imperio divinitus 
attributo fungitur, nequicquam temere susceptu
rum, nihil minus vereor, quam in dicta causa me 
a Vestra Majestate praeter jus et fas opprimi.

Quantum itaque ad rem attinet, ego in pro
ximo nobilium conventu, praesentibus comite et 
caeteris justitiae administratoribus, coram de hac 
subdola querela accusatoribus meis loquar ea, 
quae honoris mei defensio atque justus dolor 
dictabit; par enim non est, ut tanta maledicen
tia, qua tanquam execrabili veneno famam no
menque meum apud Vestram Majestatem Sacra
tissimam proscinderunt, impunita relinquatur.

Nunc vero ad mandatum V. S. Majestatis hoc 
rescribo: cives nempe istos mendaciores in accu
sando me alienum a veritate secutos esse, atque 
orationem falsam, sic et lacrimas fictas fuisse, 
neque aliunde eas provenire, quam ex invidia 
et malevolentia inimici mei, qui cum detectis 
suo technis, ea, quae voluit, obtinere non potuit. 
Haud ita pridem in thermis Schemniciensibus, 
convocatis et Schembniciensibus et Veterozolien- 
sibus civibus, nihil cum pollicendo, tum comes- 
sando praetermisit, quo eorum obtrectatione voti 
sui compos fieret, neque aliam ob causam, nisi 
ut absente me meisque, imperium illud suum in 
uieorum colonorum cervices iterum imponeret,
B alassa  Bálint összes munkái 35
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cumque illis, ut antea ut libuisset, agere ita lice
ret. Sed cum ad malorum poenam bonorumque 
tutelam nequicquam sit justitia aptius, eidem 
unicae me committo, neque severam ejus sen
tentiam, confisus justitiae meae, reformido.

Procedant itaque mei inimici recto consvetoque 
juris tramite, sive in conventu nobilium, sive ad 
sedem judiciariam hujus regni, sive ad tribunal 
domini locumtenentis citatus ab eis fuero, per
hibens illis respondebo: Ibi demum patebit utri- 
usque partis aequitas iniquitasque; hac via hae 
lacrimae abstergentur gemitusque omnes et 
quaerelae sedabuntur, cum praesertim executioni 
jurisque sententia mandabitur; cui utique acqui
escere me velle, neque condonationem aut im
punitatem petere Vestrae Majestati Sacratissimae 
promitto.

Hac mea oblatione contenti mei inimici esse 
poterunt, cum praesertim a veritate et justitia 
non abhorreant, neque ante me puniri postula
bunt, quam legibus jureque tanti criminis reus 
convinctus fuero, nisi forte calumniari, quam 
jure contendere illis videatur esse satius.

Quamobrem, clementissime Imperator, cum 
Vestra Majestas praesit justitia, ad eandem, 
tanquam ad justitiae asylum confugio supplex, 
orans humillime: ne pressum malevolorum meo
rum calumniis justitiam meam opprimi penitus 
patiatur, neque vero dolo inimicorum meorum 
circumventum me ex sua gratia praecipitem agi. 
Maxime quod calumniari cuivis etiam sit facilli
mum, sed dicta fide, digno testimonio compro
bare non idem. Hoslesque mei vel indicta causa 
plecti me velint; quod quam sit aequum, quamque 
ipsi confidant justitiae suae, facile vel inde patet.

Supplico itaque iterum atque iterum Vestrae 
Majestati, ne plus Vestra Majestas praeproperam



547

iniquam<4ue malevolorum persvasionem et accu
sationem apud se valere patiatur, quam viri boni 
defensionem; neque ob levissimorum hominum 
mendacia promovendi mei curam et animum 
alio vertat, verum pro laude sua propria ex in
nata sua liberalitate imperatoria efficiat, ne ser
vorum suorum, Balassarum nimirum familiae reli
quias sub alis Majestatis Vestrae in obscurum 
descendisse, aut ad summam inopiam redactas 
esse omnes homines intelligant. Id, quod si 
quando se occasio obtulerit, ne admonitus qui
dem, vel profusione vitae amissioneque omnium 
fortunarum mearum libenter, quotiescunque di
gnitas Vrae Majestatis Sacr. postulet, promere
bor. Nam quod Schembnicienses vi sua hanc 
vim in me ulcisci velle minitentur, nisi a Vestra 
Majestate puniar, nihili aestimo utinamque tam 
feroces hostes me habere semper contingat. Equi
dem si more nobilium virorum controversiam 
hanc inter nos dirimere liceat, absque contesta
tione litis, hoc quidquid adversum eos nunc a 
me prolatum et affirmatum est, quolibet loco et 
tempore cum civibus placuerit, mihique per eos 
innotuerit, non tantum ore sed pectore, nec solum 
dictis, sed factis me sustinere velle Vra Sacr. Majes
tas jam animo et cogitatione sibi videre videatur.

Extremum est, ut meam fidem, servitutem, 
humillimamque subjectionem Vrae Majestati 
Sacrmae denuo in gratiam commendem, quam 
bene et feliciter valere diuque opto. Datum 
Vywar, 15. Julii, 83.

Ejusdem Vrae Sacr. Majestatis humillimus et 
fidelis perpetuusque subditus et servitor

Valentinus Balassa de Gyarmath.
[Eredetije az O rsz . Levéltárban a pozsonyi kamara iratai

közt, onnan közölte dr. I l lé s sy  János a Századok 1900. évi.
803— 5. ÍJ

3 5*
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Soos János  levele Dobó Ferenchez
Cviklina, 1583 szept. 6.

Magnifice Domine, Domine mihi semper ge
nerose et confidentissime!

Servitiorum meorum perpetuam commendatio
nem. Ma, sexta Septembris adák meg a te 
Nagyságod levelét mind az ő felséger levelével 
egyetemben Balassa Bálint uram felől. És kívánja 
te Nagyságod, hogy megírnám, ha Bálint uram 
proponált-é a vármegye előtt? Nagyságodnak ezt 
bizonval írhatom, hogy ennekelőtte tudakozott 
Bálint uram a vármegyének gyűlése napjáról. 
De a takarodásnak okáért alkalmas ideig a vár
megyének gyűlése és széki nem volt, hanem 
két héttel ennekelőtte Ion Zólyom vármegyé
nek széki; de akkor oly hertelen lön, hogy tud
tára nem adhatták, mert ő magának fődolgaiért 
Nyitra vármegyébe kellett menni és onnan Új
várba. Attól fogva még meg nem érkezett és 
semmit sem proponált, sem proponáltatott. Azt 
bizonval írhatom te Nagyságodnak, hogy énné- 
kem mondotta Bálint uram, hogy dolga leszen 
előttünk, csak értse a nemes uraimnak gyüleke- 
zetiket. lm e jövendő cseterteken leszen szék 
Zólyomban, azt vélem, hogy el nem mulatja, 
hanem proponáltat, vagy praesens proponál.

Ami az én opinióm legyen az ő dolgáról, 
kévánja te Nagyságod, hogy megírnám Nagysá
godnak. Én nem tudok mit sentiáljak afféle 
dolgokról, amelyek nem bizonyosok és nem 
nyilván valók. Hanem csak azt írhatom Nagy
ságodnak, amint a Tripartitumban olvasom: 
quod de occultis et incertis nemo judicare potest. 
Nám ő maga elég nagyra offerálja magát, ha

21.
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a criment az ő adversariusi megdoceálnák, hogy 
a poenának condonálását nem kévánja, sem kéri 
ő felségétől. Sőt ha szinte próbára menne a do
log, miért az asszonyállat sem panaszolja azt, 
hogy abutált volna vele, hanem hogy kényszeríti 
volt ad crimen perpetrandum. A kényszerítés 
kedig nem lőtt bottal, veréssel, sem öléssel, 
hanem szóval. Dato, ha utát megállotta volna 
is, de hogy sine laesione personae szabadon 
bocsátta volna, többön nem maradna, nisi in 
poena centum florenorum. Még úgy, hogy ha 
megbizonyítanák, hogy utában megfogta avagy 
vágatta volna. De mindenre, amint az ő maga 
supplicatiójának contextusából eszembe vöttem, 
elégedendő maga ajánlását es purgálásának mód
ját adja ő felsége eleiben.

lm mind az ő felsége levelét, mind a Bálint 
uram supplicatiójának páriáját te Nagyságodnak 
megküldöttem. Az Ur Isten tartsa meg Nagysá
godat minden javaival hosszú ideiglen. Datum 
in Czvyklyna, sexta die mensis Septembris, anno 
Domini 1583.

Ejusdem vestrae Magnificae Dominationis ser
vitor perpetuus

Ioannes Soos senior de Poltar 
vicecomes etc. m. p.

Kívül: Magnifico Domino Francisco Dobo de 
Ruzka, comiti comitatus Barsiensis ac partium 
regni Hungáriáé Cisdanubianarum supremo ca- 
pitaneo ac. Domino mihi semper generoso et 
confidentissimo.

Dobó jegyzete: Zólyom vármegye vice
ispánjának levele a Balassa Bálint dolgáról. 
Red. 15. die Sept. Anno 83.

[Eredetije  az O rszágos Levéltárban, onnan közölte dr. I llé s sy
János a Századok 1900. évf. 806— 7. 1]
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S o  os  J á n o s  l e v e l e  D o b ó  F e r e n c h e z .

Cviklina, 1583 szept. 13.

Magnifice Domine, Domine mihi semper gene
rose et confidentissime!

Servitiorum meorum perpetuam commenda
tionem. Amint te Nagyságodnak megírtam vala, 
hogy Balassa Bálint uram el nem mulatná, 
hogy a vármegye előtt valamit ne szólna a zó
lyomiaknak, így Ion tegnap a dolog, hogy mi
koron a vármegye Zólyomban egybegyült volna, 
és Barbaryth uram is, főispánunk, a vármegyével 
együtt volt volna, Balassa Bálint uram szolgáival 
a vármegye eleibe jőve, ezt mondván, hogy ő neki 
valami szava és beszéde volna előttünk a zólyomi 
bíróval; kérem Kegyelmeteket, hívassa ide, értse 
meg, mit akarok neki szólnom. A vármegye egy 
szolgabírót külde a bíróért. Azt üzené a bíró, 
hogy oly fődolgai volnának, kiért semmiképpen 
nem jöhetne. Másszor is érte küldénk. Ugyan 
nem jőve. Harmadszor is érte küldénk és meg- 
üzenők néki, hogy Bálint uramnak volna vele 
beszéde, jönne el. Ugyan nem jőve, hanem vagy 
két polgárt külde oda közinkben. És hogy a bíró 
el nem jőve se a vármegye hivatala, se a Bar
baryth uraméra, Bálint uram felállván és a vár
megyét megkövetvén, előszámlálá minemű hamis 
írást és panaszt tött volna a zólyomi bíró taná
csával öszve ő felségének mind ő reá, mind 
szolgáira. Bizon keményen felele mind szolgáival 
öszve mind bírónak, mind a tanácsnak és azt 
Bálint uram a vármegye könyvébe beíratá. Azután 
Bálint uram erről igen protestála, hogy amint 
ő magát, szolgáit Nagyságod előtt és én előttem 
s vármegye előtt is megkötelezte volt és sza-

22.
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badságát félre tötte volt, így, hogy ha szolgái 
vagy ő maga valakinek a polgárok közzől 
valamit vétene és megbántaná, mindjárást tör
vényt állana ő maga is és szolgáit is törvény
nek állatná a vármegye előtt. Ennekutánna e 
kötélben nem akarl lenni, sem szabadságát meg
fogni, mert a zólyomi bíró Zelestei János szol
gáját ok nélkül igen megverte és hosszú törvényre 
halasztotta a dolgot megláttatni; a vármegye előtt 
rövid törvénnyel nem akarta megláttatni. Másik 
oka, hogy a fejedelem előtt hamis panaszt tet
tének volna, kiről őtet meg nem lelték, hogy 
megismertetett volna a dolognak mivolta: hamis-e, 
avagy igaz volna? Hanem keressék törvénnyel, 
ha mi történik rajtok.

Ezeket akarám Nagyságodnak tudtára adni. 
A zólyomi bíró is mássát kéri a Bálint uram 
feleletinek, kit megadok neki.

A kegyelmes Istennek ajánlom te Nagyságo
dat, ki tartsa meg te Ngodat sok esztendeiglen 
jó egészséggel és jó szerencsékkel minden hozzá
tartozókkal öszve. Datum in Zwyklyna, 13. S e p 
tembris, Anno 1583.

Ejusdem Magnificentiae vestrae servitor para
tissimus

Joannes  S oos  senior de Pol tar  m. p.
Külcím:  Magnifico domino Francisco Dobo de 

Rwzka comiti comitatus Barsiensis et partium 
regni Hungáriáé Cisdanubianarum supremo capi- 
taneo. Domino semper generoso et confidentis- 
simo.

Dobó j egyzete :  Zólyom vármegyei viceispán 
levele a Balassi Bálint dolgárul. Red. 15. Sep
tembris. Anno 83.

(Eredetije  az O rsz . Levéltárban a pozsonyi kamara irata i kö 
zött. Onnan közölte l l lé s sy  J. a „Századok“ 1900. évf. 807— 9.1.).
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B a l a s s a  levele a besztercebányai  városi 
t a n á c s h o z .

Liptóújvár, 1584 márc. 25.

Ortvay Tivadarnak „A beszterczebányai levél
tárból“ c. ismertetése szerint e levélben Balassa 
arra kéri a tanácsot, hogy verbicei hospitiumába 
szerezzen bérlőt. Századok 1875. 119. 1. Az eredeti 
a besztercebányai városi levéltárban.

23.

24.

Névtelen tudós í tás  B a l as sa  esküvőjéről .

[Sárospatak, 1 584 dec. 25.]

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek. lm értőm, 
mit kíván Kegyelmed, hogy megírjam, mi dolog 
legyen ez? Azért azt írhatom, hogy Balasi Bálint 
ma reggel juta és mingyárást a predicatióra be
jöve és az úrvacsorája után az asszonyt kézzel 
fogá és önnönmaga Balasi Bálint papot hozat 
volt és megesküék neki; annakutána a várból 
urunk szolgáiban egynyehanyat kirekesztöttenek 
és porkoláboktul a kulcsot elszödték és magának 
akarta eskütni. A harangot félön verték és a 
várat mindenfelől meghágók és urat mind asz- 
szonyostul, szolgástul kiküldők; mert ha ki nem 
jönnek vala, mind szablyára hántuk volna őket; 
ezért most Kázmérinénél mennyeköznek és mind 
szolgáit mindenestül kiküldöttük a várból. Isten 
megáldjon.

[Eredetije az Orsz. Levéltárban, onnan közölte dr. Illéssy 
János az Egy. Phil. Közi. 1895. évf. 63. 1.]
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B a l a s s a  l e v e l e  K a p y  S á n d o r h o z .
Szikszó, 1584 dec. 28.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint 
bizott uramnak, atyámfiának. Továbbá azt aka- 
rám tudtára adni kegyelmednek, hogy az minemű 
dologban én elindultam vala Isten akaratjából, 
én azt véghez nem tudom. Azt hiszem, hogy én 
felőliem az hir ott sok, de kegyelmed semmit 
se higgyen benne, mert én azt soha a magam 
fejével s magam gondolatjával nem cselekedtem, 
hanem hol mi fő procator ez országban vala és 
mind az mi hütünkön való főpapok s mind az 
püspökök akaratjából s biztatásából indultattam 
erre, hogy mind Isten előtt s mind penig ez vi
lági emberek előtt tisztességemre essék, ők azt 
mon[d]ták, kit ezután is megért kegyelmed. Hanem 
én most oda felmegyek. lm két vitéz szolgámat 
oda bebocsáttam Nagy Pétert, Rácz Demetert, 
kérem azon kegyelmedet, hogy legyen minden 
oltalommal kegyelmed ott az helyben nekiek. 
Ha penig ott nem maradhatnának, tahát kegyel
med adjon ott Szarvaskőben az feleségeknek 
helyt, akarmi rosszat addig, míg én az fejede
lemtől megtérek. Esmét, ha az Isten éltet, kegyel
mednek, mint jóakaró uramnak, atyámfiának 
bizony megszolgálom. Az kegyelmed kocsiét 
megkül[d]tem, azt megszolgálom kegyelmednek.

Isten éltesse kegyelmedet sok jó esztendeig 
jó egészségben.

Datum ex Sixo, 28 lO^ris 1584.
Kegyelmed jóakaró atyafia 

Gyarmathy  Ba l as s a  Bálint.

Külcim:  Ez levél adassék az vitézlő Kapi Sán-

25.
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dórnak, nekem bízott uramnak, atyámfiának 
kéziben. (P. H.)

(Eredetije a M. Nemz. Múzeum kézirattárában; Hasonmása 
a Beőthy-Badics-féle Képes M. irodalomtörténetben I. köt. ] 
kiad. 198/9 lap közt.)

26.

N é v t e l e n  l e v e l e  E r n ő  f ő h e r c e g h e z  
B a l a s s a  l a k a d a l m á r ó t .

Kassa, 1585 január 7.

Durchleuchtigster Erzherzog etc. Gnedigster 
Herr,

Ich kann Eur Fürst. Durchleucht unangezeigt 
nicht lassen, das am heiligen Christtag Ballaschy 
Weillandt mit etlichen seinen Dienern geen Pa- 
tack, in die Stadt und Kirchen kommen und sie 
man gleich damals die Communication gehalten, 
hat er solang gewart, bis dieselbige und alles 
vollendet worden, und das Volk aus der Kürchen 
gangen ist ; volgendts hat er die Wardayn 
wittib, die auch in der Kürchen gewest, ge
nommen, sie für den Altar geführt und sich 
durch seinen eigenen Pfaffen, der er mit sich 
gebracht, mit ihr der Wardayn, ohne Zweifel 
mit ihrem guten Willen und Zugeben, allda 
ehelich verlüben und zusammen geben lassen. 
Hernach sein sie mit einander in das Schloss 
hinaufgangen, und als er Wallaschy unter das 
Thor kommen, stehet er still und begehrt die 
Schüssel zum Schloss, auch das sie ihm als 
ihrem Herrn schworen wellen; welches als sich 
die Burggrauen und die Kriegsleut zu thuen 
verwidert auch mit Worten gegen Einander ver-
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fahren, sein sie endlich drüber Vereins worden, 
also das der Wallaschy etliche Trauten über 
die Pruckhen abgestossen und die Prukhen 
hinter ihm aufgezogen, auch solchen gestalt die 
Possess des Schloss einzunehmen und sich 
darinnen zu ersichern vermaindt; wie aber die 
im Schloss ein Geschrai heraus gemacht und 
dessen, die in der Statt auch innen worden, 
sein sie aufgewesen und hinten durch ein Gar
ten und ein Thörl hinein in das Schloss kommen, 
theils auf Laittern hinein gestiegen, also das es 
vast voll Leut worden; und nachdem er Wal
laschy, als der mit Leuten nicht der Notdurf 
nach versehen gewest, sich zu schwach befun
den, haben sie ine bei einer Hand genommen, 
und die Frau bei der anderen, und sie also 
nicht allein zum Schloss, sondern auch zur 
Statt ausgeführt und sie folgends ziehen lassen, 
da sie hernach bei einer Cramerin mit einander 
Hochzeit gehalten haben; wer aber bei der
selben gewesen ist, kann Eur. Fürst. Durchl. 
ich gehorsamst nicht schreiben, glaub woll die 
Hochzeit werde nicht gross und meistenteils 
nur seine eigene Leuth und Diener darbei ge
west sein. Wie auch solches inmassen es mir 
zugeschrieben worden, Eur Fürst. Durch, aus 
herliegenden Einschluss gnedigst vernehmen 
werden. Weil dann solches wie wohl noch bis
her Niemandts deshalben bei mir was klagt von 
ihm Ballaschy für ein Frewelstuck zu rechnen, 
und derwegen Eur Fürst. Durch, es nicht zu 
verschweigen von mir eracht worden ist, so hab 
ichs derselben hiemit gehorsamst anfügen und 
zu Wissen thuen wollen ; die werden sich hierüber 
was dero gnedigster Willen und Befehl sein 
würdet, gnedigst su resolvieren wissen, dero 
mich unterthanigstes Weis bevelckendt. Datum
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Caschau den 7. Januarii Ao. 85. Eur Fürst. 
Durch, unterthenigster gehorsamster Diener

(Eredetije az Országos Levéltárban ; onnan közölte Dr. Illéssy 
János az Egy. Phil. Közi. 1898. 64. 1.)

27.

főherceg je lentése a királyhoz Ba- 
h ázas sá gá r ó l  és a s árospataki  vár 
megkísér let t  el foglalásáról .

Becs, 1585 jan. 13.

Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas, 
Domine et frater mihi observandissime.

Obsequiorum meorum plurimam et perpetuam 
commendationem. Venit ad me hodie fidelis 
Vestrae Majestatis magnificus Franciscus Dobó 
de Ruzka, supremus Ultradanubiarum regni 
Hungáriáé partium capitaneus ac enorme faci
nus magnifici Valentini Balassy de Giarmath 
consangvinei sui lamentabiliter mihi declaravit, 
quod videlicet idem Valentinus Balassy in die 
Nativitatis Domini, quem ipsi juxta vetus calen
darium celebrarunt, adducta secum ad Sáros
patak peregrino quodam concionalore, se cum 
sorore ipsius uterina, relicta vero magnifici quon
dam Michaelis Warday, contra omnia tam divina, 
quam etiam regni jura clam copulari fecisset 
ipsaque copulatione facta milites et servitores, 
quos in arce Sárospatak habuisset, non sine 
caede exclusisset et nisi sedulitate et diligentia 
eorundem servitorum ejectus iterum fuisset, ar
cem et bona ea in suam potestatem redegisset; 
petens me humiliter, ut cum res enormis sit

Ernő
las sa
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incestumque ac interceptionem castri prae se 
ferat et per hoc in notam infidelitatis ambae 
personae incidisse videantur, velim apud Ma
jestatem intercedere, ut sibi per Vestram Ma
jestatem utriusque bona per notam infidelitatis 
conferantur. Videns itaque rei actae maximam 
indignitatem, non potui petitioni dicti Dobo 
deesse. Sciat autem »Vestra Majestas matrem 
hujus Dobo et sororis ipsius, quam dictus Ba- 
lassy sibi copulavit, ac matrem ipsius Valentini 
Balassy duas fuisse sorores ex uno patre et ex 
una matre progenitas jureque hungarico sub 
infidelitatis nota esse prohibitum, ne quis uxorem 
ducat in quarto gradu consangvineitatis inclusive. 
Quare supplico Majestati Vestrae fraterne, di
gnetur sibi negotium hoc praefati Francisci Dobo 
ita commendatum habere, ut res tam enormis 
Valentino Balassy (qui et alioquin multis aliis 
similibus facinoribus involutus esse dicitur) in 
exemplum aliorum imposita non abeat. Custo
diae quoque castri Sarospalhak ratio habenda 
esse videtur, ne proprietas illius per fraudes 
dicti Valentini Balassy in periculum conjiciatur. 
Quare omnia Vestra Majestas bene perpendens 
praefato Francisco Dobo ad suam supplicem 
libellum, quem Vestrae Majestati hac de re por
rigi faciet, clementissimum et optatum respon
sum dare dignabitur. Quod una cum ipso de 
Vestra Majestate fraterne promereri contendam 
eandemque de reliquo fecissime valere cupio.

Datum in civitate Vienna Austriae decima tertia 
die mensis Januarii, Anno Domini M.D.LXXXV. 
Ejusdem Majestatis Vestrae.

Postscripta. Modo retulit mihi magnificus 
Franciscus Dobo, quod illa ipsa die, qua se 
copulari curavit Valentinus Balassy cum vidua, 
nuptiae quoque et confirmatio matrimonii ce
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lebratae fuerint. Quare certum est jam praeten- 
sionem tantum incestus esse, sed et vere factum 
illum esse et proinde notam infidelitatis secutam 
esse etc.

Obsequentissimus frater Ernestus.
[Eredetije az Orsz. Levéltárban, onnan közölte dr. Illéssy 

János az E g y . Phil. Közi. 1898. évf. 65—66. 1.]

28.

B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  B a t t h y á n y  
B o l d i z s á r h o z .

1 585 febr. 1 1.

Ha tudnám, hogy Nagyságod ex multitudinis 
opinione vélné az igazságot, az puszta opinio sze
rint ítélne méltónak az büntetésre, én Nagyságod
nak ez levelet nem írnám, mert tudom, hogy 
mostan csak én vagyok az község csudája házas
ságom miatt Magyarországban, de miérthogy tu
dom az Nagyságod’ bölcs és értelmes erkülcsét s 
tudom azt is, mennél csudásb és nehezebb a dolog, 
de annál inkább akarja annak okát Nagyságod 
megérteni és én is ahhoz képest bízvást az igaz
ságban s az Nagyságod értelmes voltában, úgy 
írom ez dolgot meg Nagyságodnak.

Engem minden tudatlan ember azért gyaláz 
és kárhoztat, hogy atyámfiát vettem és házas
ságomat bűnnek alitják. Maga Mózes . . .* Capite 
Levitici, lege lata erről semmi emlékezetet nem 
tészen, noha az oly házasságot is tilt meg, kiben 
ő előtte az szentek leiedzettek, sőt azmint Nume
rorum ultimo capite megtetszik, nemcsak sohol 
meg nem tiltotta Mózes ezt az házasságot, de

*  III. Móz. X V III.
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szerzetté is. Melanchton in Corpore Doctr., in 
Tractatu de conjugio Nicolaus Haemingius, ki 
az skóciai királynak főprédikátora, ezt approbálja 
Béza, azonképpen Bullingerus és Victorinus Stri- 
gelius etc.

Maximilian császár ugyanezen graduson háza
sodott meg; maga fejedelem lévén, gonosz példát 
nem kellett volna adni az községnek, ha gonosz 
ám az, mikor ember Isten törvénye szerint így 
házasodik. Prinyi Gábriel, noha nem in secundo, 
de azért ugyan in tertio gradu, kit az magyar 
ország törvénye megtilt, házasodott meg, Magochy 
Gáspár az első feleségének közel való rokonát 
vette, kit nemcsak a magyar törvény, de a 
Leviticumba is megtilt Mózes. Ez penig ná- 
lamnál feljebb való rendek. Kubinyi Kristóf, két 
Majtényi és Büdy Menyhért, kik nálam kisebb 
rendek, nemcsak olyakat vettek, kit az ország 
törvénye meg nem engedett, hanem kit az Isten 
törvénye is megtiltott s még sem csudálja sem 
bántja őket senki. Kit azért számlálok elő, hogy 
Nagyságod értse, hogy semmi új dolgot és szo
katlant én nem mieltem, hanem olyat, kit én 
időmben is sokan mieltek, sőt annál nagyobbat 
is mieltek.

Justinianus írt törvényét nem azért hozom elő, 
hogy az Tripartitum ellen valamit magamnak 
használhatnék avval, mert tudom, hogy annak 
semmi ereje nincsen Magyarországban, de mégis 
megengedi duorum fratrum aut duarum sororum 
natis conjugium. Igaz, hogy vétettem az Magyar- 
ország törvénye ellen, de azmit ez vétkemmel 
érdemlettem, arról én senkitől gratiát nem kérek, 
ha vétekben convincáltatom.........

. . . .  feleségével öszve 30,000 forintban vagyon 
Patak inscribálva, az fele az inscript. jószág penig 
iuxta titulum 142. Tripart. csak ingó marha.. .
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az aviticum és immobile jószágomat illeti, 
öcsémre szállana holtom után s nem az én 
gyermekimre, sem ő felségére, sem másra, jól 
tudom, de öcsém az én házasságomnak nem 
reclamált, sőt consentionált és az én házasságom 
után osztoztunk is meg, sőt levelet is adtunk 
egymásnak, hogy kiki, ha akarja, az maga jó
szágát akárkinek elvallhassa . . .

Most amit Dobó Ferenc beszél, hogy 14. titulo 
Tripart. meg vagyon írva, hogy incestuosi 
in notam infidelitatis irruálnak, ha keresztyén 
ember, incestusnak Isten törvényéből nem 
mondhatja, ha penig az keresztyénségnél 
felebb becsüli az én feleségem pataki jószágát, 
azt is ő lássa, de előbb reánk kell hiszem 
azt bizonyítni és proscribálni kell bennünket. 
Mégis Dobó Ferenc s Jakab uram eloccupálá 
jószágát feleségemnek ante latam sententiam. 
Énnekem is sok marhámat elvette. Kiről ő fel
ségének könyörgöttünk mindketten, hogy ő fel
sége adassa meg vele s ne hagyjon az mienktől 
törvénytelen megfosztatnunk. O felsége az tanács 
urak tanácsára halasztott, hogy valamit azok 
adnak ő felségének tanácsul, azba marad meg.

Könyörgök azért Nagyságodnak, mint régi jó
akaró Nagyságos uramnak, hogy Istent s az 
igazságot megtekintvén, Nagyságod adjon ő fel
ségének az igazság és az ország szabta törvény 
szerint tanácsot. Engemet, se az Nagyságodhoz 
való observantiámot, se szolgálatomot bár ne 
nézze Nagyságod, hanem tekintse az ország sza
badságát. Én gratiát nem kérek vétkemről, 
hanem kérek administrationem justitiae, azmit 
törvénytelenől elvett Dobó, adja törvénytelenül 
vissza. És ha mi közi vagyon velünk, keressen 
törvénnyel. Elszöktető nem vagyok, vagyon 
zálogom az országba énnekem, ha nem akarnám is,
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Icíntelen törvényt kell állanom. En rajtam ha ez 
most ebben a causaba így megesik, ki tudja, 
talán más dologba máson esik és így szokássá 
veszik, hogy kiki azkiét elkaphatja. Hiszen 
azkit lopásban érnek is, megfogják először és 
aztán törvénnyel ölik meg. Én is csak az tör
vénnyel való büntetést kívánom. Egynéhány 
tanács urakkal szóltam, kik mind ez sententiában 
vannak, de Mosóczy Zakariás nyitrai püspök 
uram csak ő kontráz ebbe s Révaynak is per- 
svadeálta. A szentszékre ma 15 napja, hogy 
Dobó reácitált, holott ha vé^hezviheti az divor- 
tiumot, örüljön bár néki: Ám lássa Nagysá
god, ha ez méltó-e, hogy egyfelől megfosszanak 
az mienktől s azután citáljanak reá. A nyitrai 
püspök és Révay tanácsa, hogy az dispensatiót 
előmutassam s ha előmutathatom, hát salva sit 
rés. En az szentszéken, amikor kelletik, hiszem 
meglátják, ha előmutathatom-e vagy nem ? Engem 
oda citáltak, sőt proferálom minden defensiómot. 
Azért mégis könyörgök Nagyságodnak, legyen 
bár ne én mellettem, hanem az igazság s az 
szabadság mellett.

Az Dobók uraságát ne nézze Nagyságod. Az 
mienket, az én régi jó nemzetim tö ..........

Ez tisztességbeli kár után ha én is szegény
ségre jutottam, arról mit tehetek? Szégyen gya
nánt avval méltán senki nem gyalázhat . . . 
Nemzettel, emberséggel és egyébbel ollyal, kit 
gonosz szerencse embertől el nem vesztett, 
alábbvalónak magamat egyik Dobónál sem 
vallom, értékkel kisebbnek [nem] mondom. En 
szolgáltam előbb azoknál Nagyságodnak. De 
én csak Nagyságod akaratjára hagyom maga
mat.

LA körmendi Batthyány-levéltárban őrzött eredetiről dr. T a- 
k ács S án d o r szíves közlése.]

B ala ssa  Bálint ö sszes munkái 36
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29.

A b é c s i  u d v a r i  k a m a r a  v é l e m é n y e s  
j e l e n t é s e  B a l a s s a  h á z a s s á g á r ó l ,  erő
s z a k o s  v á r f o g 1 a 1 á s á r ó 1 é s  e l l e n e  a 
t ö r v é n y e s  e l j á r á s  m e g i n d í t á s á r ó l .

Becs, 1585 febr. 20.

Als Franciscus Dobo bei der Kais. Maj. auf 
Bewilligung seines Vettern Valentin Balassa und 
seiner Schwester Christina Dobo Güter, welche 
sie wegen des begangenen incestus und des 
Gewalts gegen dem Schloss Sárospatak Ihrer 
Maj. verfallen sein sollen, gehorsamst angehal
ten, haben Ihr Kaj. Maj. solches E. Für. D. 
und sie ferner der hung. Cammer um ihr Gut
achten überschückt. Die berichtet gehorsamst, 
dass sie die Sach auch mit dem Director com- 
municiert und wäre der gehorsamste Meinung 
diesarts: weil die Action so wider den Balassa 
und seine Weib anzustellen vielmehr den Do- 
boischen als den beleidigten weder Ihrer Maj. 
zustehe; der Balassa auch um begangner beider 
Stück willen all seine Erbgüter dem ungarisch 
Rechten nach verwürkht haben soll: Man möchte 
des Balassa Güter, ausgenommen Wywar, so 
Ihrer Maj. eigenthümlich zugehört, und ihm ver
setzt ist, dem Franz Dobo, als einer wohlver
dienten Person mit der Condition bewilligen, 
dass er die Sach wider gedachten Balassa und 
sein Schwester mit Recht ausführe.

Was aber den Theil, so sie, die Dobin an 
Sárospatak, Gewncz und Telkibanya und das 
Schloss Wywar, so der Balassa Pfandweise hat, 
betreffe, das alles sollte man Niemand bewilli
gen, sondern zu jetzigen Stand bleiben lassen,
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denn da diese Güter dem Dobo oder Jemand 
anderen sollten bewilligt werden, so hätte der 
Fiscus nicht mehr darbei zu suchen, es könnte 
sich auch der Director künftig nicht mehr darein 
schlagen. Wenn aber der Balassa samt seiner 
Weib überwisen und condemnieret, als dann so 
konnte sich der Director anstatt des Fisci inge- 
rieren und Ihr Maj. darbei ihres Notdurf bedenken. 
Entzwisch aber möchte man den Amtleuten zu 
Sárospatak so Ihrer Maj. geschworen, ernstlich 
befehlen, dass sie weder ihm Balassa, noch sie 
nicht hinein lassen sollte.

Die Hofkammer weisst zu der Sach auch 
nicht mehrers zu reden, Eure D. mochten es .. . 
also zusenden und den Entschluss hierüber der
selben heimstellen; darneben auch Andeitnuss 
ihnen, ob sie den Herrn ung. Cancler auch 
darüber vernehmen wollten.

Placet . *  20. Febr. 85.
[Eredetije az Orsz. Levéltárban, onnan közölte dr. Illéssy 

János az Egy. Phil. Közi. 1898. évf. 66. 1.]

30.

B a l a s s a  levele a besztercebányai  városi  
tanácshoz.

Liptóújvár, 1585 febr. 25.

Ortvay Tivadarnak „A beszterczebányai levél
tárból“ c. ismertetése szerint Balassa e levelében 
„valami tartozás dolgában ír* nagy gyöngédség
gel a városi tanács iránt s aláírása: . . .amicus 
et tamquam alumnus veteranus Valentinus Ba
lassa de Gyarmat mp.“ Századok 1875. 119. 1. 
Az eredeti a besztercebányai városi levéltárban.

*  A  király jóváh agyása .

36*
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J e l e n t é s  B a l a s s a  e s k ü v ő j é r ő l  s a 
s á r o s p a t a k i  v á r  e l f o g l a l á s á r ó l .

5. Aprilis [15]85 notata.

I n t e r c e p t i o  a r c i s  S á r o s p a t a k  per  
V a l e n t i n u m  B a i a s s a m  f a c t a .

Finxerat se in Transylvaniam profecturum, ac 
cum ad Sárospatak divertisset, 25 die mensis 
Decembris anni 1584 secundum vetus Calendarium, 
secundum[novum]et[re]formatum autem decimo 
quinto ipso nempe festo Natalitiorum Domini, 
quod tum ibi ex vetere Calendario celeb
ratur, ingressus in templum in interiori civi
tate habitum praetextu religionis ad publicam 
contionem, quae cum absoluta fuisset et ma
jor pars plebis e templo excessisset, arrepta 
manu viduae Christinae Dobó, consobrinae 
suae, processit una cum illa ad contionato
rem quendam (de nomine non constat) mag
nifici domini Andreae Balassa, quem secum ipse 
Valen tinus Balassa ex composito adduxerat, 
ac ibi in templo ab illo sese ritu conjugali copu
lari fecerunt. Hoc peracto perrexerunt illico ad 
arcem civitati interiori muratae conjunctam, sti
patae non parva manu armatorum servitorum, 
quorum nomina, qui praecipui fuerunt, scheda 
A notata continebit. Ingressi itaque portam arcis, 
ubi praesidiarii more solito accubabant, exorsus 
Balassa illos alloqui, dixit viduam ipsam sibi 
jamlegitimo matrimonio esse copulatam ac proinde 
scirent se jam ob id dominum arcis esse. Ad- 
stringerent itaque sese stricto juramento ipsi, 
quod qui non facerent et sistare tentarent, am
putato eorum capite ex arce ejici faceret, quae

31.
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quidem ignominiosa vituperia et minas sese tam
quam fideles Suae Majestatis et dominorum 
suorum non demereri eo, quod ad fidelitatem suae 
Majestati et dominis ipsorum essent astricti neque 
ab ea fidelitate vellet quovis modo recedere. 
Tres autem ex illis : unus nobilis Franciscus Dely 
aliter Pálfy miles equitum ordine, domini Fran- 
cisci Dobó, cum reluctaretur ex porta extrusus 
deturbasset ejectus est, alter autem agilis Jacobus 
Nagi decurio et miles veteranus, tertius Stephanus 
Weszeli portarius arcis, cum impedire conatus 
Balassae vellet, destrictis gladiis persecuti sunt, 
dictumque decurionem vulnerassentque ex com
missione ipsorum. His ex arce ejectis a caeteris 
portariis, peditibus et aliis servitoribus arma 
detrahere coeperunt, portam deinde pensilem at
traxerunt et occluserunt sicque arcem plane 
interceperunt. Servitores potiores ejusdem domini 
Dobó, qui intra arcem remanserunt, in quoddam 
palatium sese receperunt, quibus iterum denun
tiavit Balassa et conmonitus est idem, quod prius 
nisi adsuam etuxoris se fidelitatem juraverint (így) 
Horum nomina charta continet littera B notata.

Dum haec in arce gerantur, duo illi, qui ejecti 
fuerant et alii, qui casu extra arcem tum eman
serant, servitores dominorum Dobonum accedente 
ad illos duos, interventu quoque cujusdam Johan
nis Nagi militis, populum oppidi Sárospatak ad 
arma concitarunt, nec illi impigri, commoti tanto 
facinore, rem aggressi sunt. Circumita itaque arce, 
ad eam partem, ubi in palatio praedicti servi
tores erant, scalis admotis, alii per fenestram 
palatii, effractis clavis ferreis, invaserunt, alii alia 
parte per muros humiliores irrepserunt et qui 
hoc pacto ingressi fuerant, seram portae illius 
magnae, hortum Gombosker t  spectantis, quam 
Balassa applicuerat, serra ferrea decusserunt et
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porta aperta populum armatum exceperunt. Effusi 
itaque hi omnes et servitores et populus in arcis 
theatrum, cum eos Balassa conspexisset et im- 
parum sese tantae multitudini animadvertisset 
ipsique etiam servitores b. domini Dobonis 
Balassae jussissent, ut ex quo tantum facinus 
patrare arcemque. . .  postposita debita fide et 
fidelitate tam temerarie intercipere ausus est, ex 
ipsa arce mox excederet, nisi id ipse pati vellet, 
quod illis minabatur; territus his omnibus claves 
portarum rejecit et arcem portariis restituit, ac 
deinde apprehensa manu uxoris suae, ipse. . . .  
coactae, compulsus vi militum, uxor autem sponte, 
ne maritum desereret, cum sibi milites liberam 
manendi facultatem facere vellent, ex arce cum 
omnibus servitoribus Balassae excesserunt, re
manentibus in arce castellano et provisore aliisque 
certis servitoribus ipsius viduae.

Servitores Valentini Balassa tempore intercep
tionis arcis Sárospatak praesentes:

Michael Bory nobilis.
Thomas Zalay nob.
Wolffgangus Sarkeozy ignob.
Mathias litteratus ignob.
Joannes Kalawz ignob.
Paulus Hunyady Transylvaniensis. 
joahnes Beicefalway nob.
Petrus Wyzazy aliter Jardanhazy nob.
Joannes Ferenczy nob/
Caspar Hamway nob.
Thomas Herenchyeny nob.
Petrus Nagh aliter Pribék ign.
Andreas Kys ign.
Blasius Nag ign.
Damianus Racz ign.

Adfuit cum eodem Balassa etiam nobilis Cas-
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parus Barbaryth, qui propriis servitoribus Balassa 
tempore interceptis majora patravit.

Consortis ejusdem \alentini Balassa servitores:
Martinus Vas nobilis. Casparus Ibrany nob. 
Benedictus Vas nob. Benedictus Bosniak nob.

Joannes Pribék ignob. agilis.

B.

Servitores domini Dobó, qui in palatium sese 
receperant:

Josephus Pribék Capitaneus arcis et equi
tum nob.

Ladislaus Dobossy provisor nob. 
Benedicius Chabay supremus castellanus 

nobilis.
Ladislaus Vithkay similiter supremus cas

tellanus pro parte dominae viduae nob. 
Joannes Nag aliter Bogiozloy nob. 
Casparus Vas nob.
Valentinus PiliSsy nob.
Georgius Juhos nob.
Michael Nag ignob. aliis certis peditibus 

et servitoribus ibidem in arce inclusis.
(Az Országos levéltárban őrzött fogalmazványból kiadta 

Szilády, ír. Közi. 1893. 207—209. 1.)

32.

Ba la s sa  levele a besztercebányai  városi  
tanácshoz.

Liptóújvár, 1586 febr. 23 [új napt. sz.] [in dominica Quadra-
’ gesima].

Ortvay Tivadarnak „A beszterczebányai levél
tárból“ c. ismertetése szerint e levélben Balassa 
arra kéri a városi tanácsot, hogy „egy bizonyos 
urnák, ki már megfizette adósságát magának a hi
telezőnek s azt egy másik tőle, ennek dacára is kö
veteli, szolgáltasson igazságot.“ Századok 1875. 119. 
1. Az eredeti a besztercebányai városi levéltárban.

Castellanus 
Uxoris Balassae 
pro parte defen

sionis arcis 
stans.
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B a l a s s a  l e v e l e
S ö v é n y h á z i  M ó r i c z  B a l á z s h o z .

33.

Szántó, 1585 jul. 22.

Egregie domine amice et tamquam frater vete
rane et observandissime, servitiorum meorum 
commendacionem.

Aminemő dolgomért tértem vala Móricz Lőrinc 
uramhoz, azt Kegyelmed Lőrinc uramtól magától 
megérti: ugyanezen dologról izentem Kegyelmed
nek is ő kegyelmétől Lőrinc uramtól. Kérem 
Kegyelmedet, mint régi bízott uramot, barátomot, 
Kegyelmed ne hagyja kérésemet heában, hanem 
ez mostan szükségemben Kegyelmed is legyen 
mellettem az igazság szerint, kiért én is, amikor 
Kegyelmed parancsol, örömest szolgálok Kegyel
mednek. Isten éltesse Kegyelmedet.

Datum Szántó 22. Julii anno 1585.
Servitor B a l a s s s a  Bálint Gyarmathy s. k
Külcím: Egregio domino Blasio Móricz etc. 

domino amico et tamquam fratri veterano et 
observandissimo. Gyürüpecséttel, W. B. betűkkel.

A levél keltének helye Szántó, a két nógrádmegyei Szántó 
község egyike Hatos Gusztáv szerint, aki a levelet a lelőhely 
megnevezése nélkül közölte a „Századok“ 1876,90—92. lapján.

34.

B a l a s s a  B á l i n t  v é g r e n d e l e t e .

Királyfalva, 1585 okt. 3.

Én Balasy Bálint Gyarmati, testemben beteges 
lévén, de elmémben egészséges, ajánlom először
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az én lelkemet az én kegyelmes Istenemnek, 
kérvén azutánmindenfélebarátimot, bízott uraimot 
és ismereimöt, hogy azkinek mit vétettem 
volna, énnekem megbocsássanak.

Továbbá, mert hogy minden halandó ember
nek maradékiról szükség gondot viselni, az én 
újvárbeli részemet és víglesi részemet, ki ingó 
marha és zálogos jószág, minden egyébféle ingó 
marhámval és ezüst míveimmel egyetemben 
hagyom az én atyámfiának Ruszkai Dobó 
Krisztinának. — Azminemő háromezer forintunk 
Bécsben interessen az sókamarán öcsémvel 
vagyon, annak az haszna fele engemet illet, 
azt is az én atyámfiának Dobó Krisztinának 
hagyom.

Továbbá az szegín atyám adott volt Balasy 
András uramval egyetemben Dobó Ferencnek 
tizenkétezer forintot kölcsön interessére, mely 
tizenkétezer forintnak háromezer forintja engemet 
illet, a tizenkétezer forintból penig a kétezer 
forintja háramlótt volt az én feleségemre Dobó 
Krisztinára, hogy az ő részéröl az kétezer 
forintot ő fizette volna meg minekünk, mely 
kétezer forintot én az én atyámfiának megengedek 
és az én atyámfiai azt ő rajta ne kereshessék, 
mert az én háromezer forintomból engedem meg. 
— Ezenkivöl maradna ezer forint, kivel Dobó 
Ferenc tartoznék: azt én hagyom az én öcsém
nek Balasy Ferencnek mind az interessével egye
temben. — Maradt továbbá Patakon ezüstmívem, 
ki enmagamé, kinek számát én magam sem 
tudom, mert az regestrom is ott veszett. Abban 
az ezüstmívben vannak tálak, kupák és egyéb 
téredékezüstök, ezüsttányérok, azt is az én 
atyámfiának hagyom Dobó Krisztinának. Ugyan
ott vagyon három ezüstös nyergem, két hand- 
zsárom ezüstös aranyozott, két hegyestöröm, egyik
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merő ezüst aranyazott, az másik parasztól ezüs
tös, egy ezüstös sisakom, egy ezüstös dupla 
páncélom, kinek ujja nincsen, egy nyakbanvetőm 
merő ezüst aranyazott, egy merő ezüstös 
szügyelőm, aranyazott farmotringgal egyetemben, 
egy pár sarkantyúm merő ezüst fehéren, egy 
zabolám ezüstös aranyazott, ismegegy ló fejében 
való főkötő, kit Horvát János csinált, ezüstös; 
ismeg Veletén vagyon más ezüstös sisakom, 
kinek az pofája és nyakvasa mind az pántjával 
öszve merő ezüst és aranyazott: ezeket az katona
szerszámot hagyom mind az én vitéz öcsémnek 
Balasy Ferencnek. Azmi az holdolt jószágot 
illeti, annak successiója az én magzatomtól úgy 
veszhetne el, hogyha az én házasságom nem 
András urambátyám és öcsém akaratjából esett 
volna, de miérthogy ugyan András urambátyám 
prédikátora esküdtetett is meg, és sem bátyám 
sem öcsém nem reklamált az én házasságom
nak, quod semel placuit, alias displicere non 
potest, mert öcsém között az holdolt jószágnak 
divisiója is házasságomnak utánna ment véghez: 
azért valami jószágom, mind az Balasy Lászlótól 
reánk szállott jószágom, holtom után az én 
magzatomat illeti. Hol penig annak is előbb 
holta történnék, hogynemmint az anyjának, tehát 
kötöm az holdolt és őstől maradt jószágomat is 
az én öcsémvel Balasy Ferencz uram contractusa 
szerint az én atyámfiának Dobó Krisztinának 
tizenhatezer forintban, úgy hogy éltében se 
öcsém se más tőle el ne vehesse és ne foglal
hassa, mígnem az felől megmondott tizenhatezer 
forintot le nem teszi, mert én öcsémvel mind 
káptolomban, mind vármegye székin úgy kötöttük 
magunkot, hogy kiki az ő jószágát, mind örökös 
jószágot s mind penig az zálogost, summában 
elköthessen valakinek akarja és szereti és
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valamenyiben akarja. Azért ha történnék az én 
magzatomnak holta, kire az successió száll 
először, annakutánna az én atyámfiának is 
feleségemnek vagy holta történnék, avagy az én 
nevemet megváltoztatná, és aggyig az én öcsém 
az holdolt jószágot magához nem váltaná, annak
utánna minden pénz nekűl az én öcsémre és 
maradékira szálljon és az Balasy familiától el 
ne szakadjon. De azmi az várbeli és vígles- 
beli részemet illeti, az felöl megnevezett ingó 
marhámval egyetemben bona conscientia min- 
destől feleségemnek vallom és hagyom ugyanoly 
conditióval, hogy szabad holta után is azt az 
kinek hagyja és vallja, mert az jószág zálogos 
és ingó marha köziben számláltatik. Az holdolt 
jószágban annakelőtte szakasztottam volt jámbor 
szolgáimnak Rácz Demjénnek Nagy-Libercsét, 
kit az egri káptolomban ezer forintban vallottam, 
és az Öcsém consensusából bizonyos okokból 
míveltem. Ujszászi Péternek, kit másképen 
Jardánházi Péternek is hívnak, kötöttem Szentét 
háromszáz forintban, úgy, ha feleségem magá
hoz akarja váltani, letévén a háromszáz forintot, 
magához válthassa. Hunyadi Nagy Pálnak Felső- 
Esztergárt háromszáz forintban ugyanoly con
ditióval, mint Ujszászi Péternek. Feltosi Jánosnak 
Busát az én érettem való rabságáért ötszáz 
forintban kötöttem,r ugyanez felől megírt con
ditio szerint, mint Ujszászi Péternek.

Item az zabola lovamat és az pej paripát 
minden............egy ezüstös csákánnyal egye
temben, ki merő erüst aranyozott, Pándy Zsig- 
mondnál vagyon és szablyáipval egyetemben 
hagyom az én inasomnak Hartyáni Imrének.

Sándorffy uramnak tartozom hétszáz forint
jával, kit az újvári borok árából fizessenek meg.

Balasy András uramnak hatszázhatvannyolc
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forintjával tartozom, ki hogyha az viglesi ingó 
marhából, ki az én részemre jutna, ki nem tehetnék, 
annak az feljűlírt feleségem elégítse meg András 
uramot az én jószágomnak jövedelméből.

Az én feleségemnek penig hagyom főtútoról 
az felséges Lengyel Királt, könyörögvén O Fel
ségének az élő Istenért, hogy tekintse meg az 
én szegín megholt atyámnak szolgálatját és 
barátságát, kivel O Felségéhez volt iffiú korában, 
és az minemő jóakarattal O Felsége öcsém által 
mutatta magát hozzám lenni. Bizonyítsa meg 
azt az szegín gyámoltalan árvához az én 
feleségemhez és intercedáljon O Felségénél 
Császárunknál mellette, hogy O Felsége engedje 
meg törvényét és ne vexálja eféle méltatlan 
perekvel, kire ez jövendő gyűlésben citáltatja. 
Gondolja meg O Felsége az én régi nemzetem
nek mellette való sok kárvallásit és sok szol- 
gálatjokot, tekintse meg az én erdélyi fogságomot 
is és sok költségemet, kit az O Felsége szol
gálatában heába költöttem és szenvedtem. Mind
ezeket gondolja meg O Felsége és főképen az 
egy élő Istenért hagyjon békét ez szegín árvának 
az én szerelmes atyámfiának feleségemnek. 
Továbbá O Felségének az én régi kegyelmes 
uramnak Lengyel Királynak ezennel könyörgök, 
hogy O Felsége Dobó Ferenczet is az ő kegyel
mes intésével intse arra, hogy az elvett jószágot 
és marháját adja meg az szegín árvának fele
ségemnek és hagyjon békét mindenből neki. 
Lengyel Király O Felsége után hagyom tútoról 
Barbarith Cyörgy uramot, az öregbik Kubíni 
Xristóf uramot, Kéry Ferenczet és Andaházi 
Andrást, kérvén az élő Istenért ő kegyelmeket: 
legyenek ez szegín árvának feleségemnek gond
viselők és oltalmok mindenben, azmiben ő ke
gyelmeket megtalálja.
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Zólyomi házamot is feleségemnek hagyok és 
vallók.

Utolszor kérem azon az én vitéz öcsémet: 
az egy Istent megtekintvén és aztot is, hogy 
az én feleségem ő kegyelmének kétképpen való 
atyjafia, ne háborgassa semmiben, hanem 6 
kegyelme is legyen egyik oltalmazója, kiért az 
Úristen mind jártában, költében szerencséltesse 
és nagyra vigye dolgát. Minden gonosz tanácson 
se induljon el.

Datum in Királfalva, tertia die Octobr. Anno 
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo 
quinto.

Gyarmathy B a l as sa  Bálint,
Georgius  Slat inski  mpr.
Franci scus  Kéry mpr.
Georgius  Lukaniczky.
L a s sa ru s  Zlatinszky.
Georgius  Névery.

Coram me Laurent io Zathwreczky pr. m.
[Eredetijét a szepesi káptalan levéltárában, Döbrentei Gábor 

fedezte fel, közölte Toldy F. a Századok 1873. évf. 307. s 
köv. 1.]

35.

B a l a s s a  B á l i n t  h i t v a l l á s a  
az  e s z t e r g o m i  k á p t a l a n  előtt .

Esztergom, 1586 aug. 24.

Nos capitulum ecclesiae Strigoniensis memoriae
commendamus..........quod magnificus dominus
Valentinus Balassa de Gyarmat nostram veniens 
in praesentiam, sponte ac libere coram nobis 
dixit et retulit, quod cum ipse ab amicis Romae
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res ejus procurantibus certo intellexerit, se a non
nullis Mahometicae, Christiani nominis immanis
simorum hostium Turearum sectae haereseosque 
labi ibi esse insimulatum et accusatum apud 
Beatiss. et Smum Patrem Dei gratia Sixtum
V ................ácsi ipse fatens filium suum tenellum
in lucem editum ritu Turcico baptisari nomenque 
Mustafae eidem indere curasset: volens itaque 
huic tam indignae tamque alienae a veritate 
accusationi occurrere, adversariorum calumnias 
sua professione manifeste coram nobis refellere,
dictique Beat. Patris . . . .  Sixti V ......... animum
paternum, benevolum, quem adversariorum que
rela alienum reddiderat, conciliare suaeque fidei 
atque professionis coram nobis praevio jura
mento edere confessionem, quam personaliter 
verbis expressis dixit et protulit, eo modo:

Ego Valentinus Balassa de Gyarmath nego me 
aliquam pravitatem Mahometicam secutum fuisse 
et licet diebus superioribus in capitulo Ecclesiae 
Scepusiensis haereses, de quibus insimulatus et
delatus coram S. Domino..........Sixto V ............
ab adversariis meis fui, ad [repe]llendam que
relam eorumdem meorum adversariorum fidem 
meam, quam profiteor, declaraverim generaliter, 
quo tamen [re]alilas magis plena et ab omni 
obscuritate, quam generalitas inducere posset,
aperta et libera reddatur.......... ibi omissum, vel
vitio notarii adjectum sit, hic reformetur, nunc 
coram vobis, Venerabili Capitulo Strigoniensi 
dico: Licet natus, educatus et alitus in haeresi, 
imo a magistris haereticis scientia et diversis 
opinionibus contra ecclesiam cath. rom. instructus 
et armatus fuerim; jam tamen singulari gratia 
Dei praeventus, cum detestatione anteactae vitae 
et professionis credo et confiteor firma fide omnia 
et singula, quae continentur in Symbolo Apóst.



575

Athanasii et aliorum conciliorum, quo S. Rom. 
et Cath. Ecclesia usa est et utitur, cujus confes
sionem, ubi opus fuerit, vita et sangvine asserere 
et approbare non dubitabo, videlicet: Credo in 
unum D e u m . . .  [Következik az apostoli hit
forma].

Haec ego Valentinus Balassa de Gyarmath 
spondeo, voveo ac juro; sic me Deus adjuvet, 
Beata Virgo Maria, omnes Sancti et haec S. Dei 
Evangelia, hic manibus meis tacta. In cujus 
quidem suae fidei et professionis documentum 
praesentes litteras testimoniales sibi a nobis idem 
dominus Valentinus Balassa petens, obtinuit.

Datum die dominico in festo videlicet beati 
Bartholomaei Apostoli, anno Domini millesimo 
quingentesimo octuagesimo sexto. [L. S. D.]

[A Sennyei-levéltárban' őrzött eredeti Bunyitay-féle más°- 
lata a M. T. Akadémia kézirattárában; ugyanebből közölte 
Toldy F. a Századok 1873. évfolyamában 317—8. 1.]

36.

B a l as sa  levele a besztercebányai  városi  
tanácshoz.

Liptóújvár, 1587 márc. 3.

Ortvay Tivadarnak „A beszterczebányai levél
tárból“ c. ismertetése szerint Stanislaus szabó 
felkérésére Balassa közbenjár a városi tanácsnál 
ennek Andrási Péter kamarással szemben fenn
forgó követelése tárgyában. Századok 1875. 119. 1. 
Az eredeti a besztercebányai levéltárban.
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B a l a s s a  B á l i n t  és  F e r e n c  l e v e l e  
a v é g l e s i  ü g y b e n  k i k ü l d ö t t  b í r á k h o z .

Eger, 1587 aug. 7.

Reverendissimi, magnifici ac generosi domini, 
domini patroni et amici nobis benevoli, obser- 
vantissimi atque confidentissimi: servitiorum
nostrorum semper paratissimam commendatio
nem. Hisszük, hogy ti Nagyságtoknál és Kegyel
meteknél nyilván vagyon minemő nagy dolgunk 
mostan minekünk itt Egren vagyon: mely nem
csak jószágunkban, hanem egész famíliánknak 
tisztességében járó dolog. Semmiképpen azért 
ezt félbe nem hagyhatók és amint az ti Nagy
ságtok és Kegyelmetek előtt való dolgunk kí
vánta volna, személyünk szerint ott ti Nagyság
tok és Kegyelmetek előtt nem comparealhatánk.

Hanem im barátinkot és szolgáinkot kértük 
fel a . . Nagyságtok és Kegyelmetek személye 
eleiben, hogy az min[emő] dolgunk az mi urunk
kal bátyánkkal Balassa Andr[ás] urammal a 
viglessi jószág felől vagyon, azt mi . . . nevünkkel 
ti Nagyságtok és Kegyelmetek eleiben terjesszék. 
Kér]jük azért ti Nagyságtokot és Kegyelmeteket, 
hogy azmit ez levélvivő embereink Nagyságtok 
és Kegyelmetek előtt mi nevünkkel szóllonak, 
ti Nagyságtok és Kegyelmetek mindenben hid- 
gye meg szavokat és az ő felsége parancsolatja 
szerint meglátván közöttünk azt az dolgot, tegyen 
Istennek igazsága szerint való deliberatiót közöt
tünk róla, hogy kit mi es ti Nagyságtoknak és 
Kegyelmeteknek éltünkben szolgálhassunk meg. 
Easdem reverendissimas magnificas es gene
rosas dominationes vestras in reliquo quam

37.
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foelicissime valere cupientes. Datum Agriae, 
7 . die mensis Augusti stilo Novi Calendarii 
Anno 1587.

Earundem reverendissimarum, magnificarum 
ac generosissimarum dominationum vestrarum 

servitores deditissimi etc.
Ba l as s a  Bálint m. p. Ba las s i  Ferenc m. p.

Papírpecséttel, amelyen „Balassi 
Papircímeres pecsét. | Ferenc4* | a cimer felett és alatt

világosan olvasható.

Kívül :  Reverendissimis, magnificis ac genero
sis dominis, domino propalatino regni Hungá
riáé, domino personalis praesentiae locumtenen- 
tis Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis 
caeterisque dominis consiliariis in negotio Wig- 
lesiensi Sacrae Caesareae Majestatis deputatis 
arbitris etc. Dominis patribus et amicis nobis 
generosis atque observandissimis Francisci et 
Valentini Balassa.

L e v é ltá r i jegy zék : Litterae Credentionales in negotio 
bonorum Viglesiensium per Valentinum et Franciscum Balassa 
Arbitris scriptae. A. — 1587. M ás k ézze l: Fase, sub E. No 
67. (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban, a Balassa-levéltárban; 
hasonmását közölte Erdélyi P. Balassa B. 156. 1.)

38.

B a l a s s a  B á l i n t  k é r v é n y e  E r n ő  fő
h e r c e g h e z .

1588 jan. 21.

Serenissime princeps, domine, domine mihi 
clementissime. Anno millesimo quingentesimo sep
tuagesimo nono Suae Majestatis camera clemen
ter S. C. Majestate annuente castrum Wywar

37Balassa Bálint összes munkái
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mihi muniendum et muro circumplectendum 
usque ad summam 3300 florenorum certis conditio
nibus concesserat, prout etiam exemplum litera- 
rum ejusdem camerae testatur. Quod quidem 
opus licet majori ex parte perfectum, non tamen 
absolutum et ad finem perductum est. Cum 
autem id, quod in eam structuram erogatum a 
me est, a domino Andrea Balassa mihi, lata 
prothonotarii hac de causa inter nos sententia 
numerare debeat: non ante mihi tamen sumptus 
meos persolvere vult, quam opus illud a camera 
Mattis suae aestimetur literaeque de aestimato 
opere dentur. Proinde supplico humillime Vestrae 
Serenitati, tanquam domino meo clementissimo, 
dignetur praefeck/camerae Novizoliensis clemen
ter mandare, ut castrum Wywar adeat, opus 
revideat adjunctisque bonis sibi viris justo judi
cio aestimet; non tamen de expensis meis ratio
nes a me exiget, quas (deum testor) nullas red
dere scio sed justo saltem judicio, bonaque 
conscientia opus aestimet et de aestimatione lite- 
ras det. Clementissimum a S. Vestra expecto 
responsum.

Eiusdem S. Vestrae
humilimus et fidelis servitor 

Valent inus  B a l a s sa  de Gyarmath.
Kívül :  Az alsóausztriai kamara 1588. jan. 

23-án elrendeli, hogy Gienger az építkezést szak
értőkkel megvizsgáltatva, tegyen a kamarának 
róla jelentést.

[Eredetije az Orsz. Levéltárban a pozsonyi kamara iratai 
közt, onnan közölte dr. Illéssy Jáno3 az írod. Közi. 1900. évf. 
452. 1.]
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B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  
B a l a s s a  A n d r á s h o z .

Vág-Beszterce, [1588] febr. 29.

39.

A komoragróf az besztercei, ha eddig oda
nem küldött is böcsülleni a z .................. tudom,
hogy odaküld. Azért ne csak a kerítését, hanem 
minden épületet, valamint szegén anyánk és mi 
építettünk, úgymint istállót és kerteket mit, bö- 
csültesse mind meg Kegyelmed, azaz 3000 vál
tóig, ha lehet. Talám meg is lehet penig, ha 
Kegyelmed a böcsüllöket jól tartja. Enmagam 
megyek vala oda, de itt értém meg, hogy Ke
gyelmed is az jövő vasárnap Posomba leszen. 
Énnekem noha senki hírré nem tette az napot 
semmi parancsolattal, de ha Kegyelmed akarja, 
ott leszek és talám mindketten használunk vele, 
ha ebben egyetértünk. Jóllehet Kegyelmed sza
bad vele, ha énnálam nélkül meglehet Kegyel
med, adja tudtomra, hogy az posoni út helyett 
mehessek Lyptóba és tegyem le az jószágom 
árát bátyámnak. Én külön is eligazíthatom ez
után dolgomat vele. Ezt azért írom Kegyelmed
nek penig főképpen, hogy Kegyelmed ne hir
desse, se vélje azt felőlem, azmit ezelőtt, hogy 
én osztottam fel a Kegyelmed jószágát is etc. 
Azért én Kegyelmedtől várok, de Kegyelmed 
ezt értse, hogy az osztálylevelek mind Érdélben 
vannak, jóllehet annélkül is talám meglehet, csak 
Kegyelmed hozzon jó prókátort, én eleiben tudom 
adni az dolgot, ha kelletik etc. Isten Kegyelmed-

3 7 *
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dei. Datum 29. Februarii, ex arce Beszterce 
anno . . . .

Magnificae Dominationis Vestrae

Valent inus  Balassa
K ü 1 c i m : Magnifico domino [Andrae Balassa] 

de Gyarmath etc. domino . . .
[Eredetije jelenleg ismeretlen, kiadta Ipolyi A. Rimay I 

államir. Bp. 1887. 91. 1]

40.

B a l a s s a  B á l i n t  l evele  Kapy  Sándorhoz.

Liptóújvár, 1588 márc 7.

Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint 
uramnak, atyámfijának: Istentől kegyelmednek 
minden jót kívánok etc.

Az Istennek hála, én egészségben vagyok. 
Császár a pert megengedte, fizetésemet és he
lyemet úgy és ott rendelte, amint szinte kíván
tam, Újvárban: Mert Palotát még azelőtt hogy 
én kértem, Ormándynak ígérték volt. A víg- 
liesi kapitányságot adják vala, de nem vöm, 
Egren azért nem vők fel fizetést, hogy Ferenc 
urammal együtt ne lakjam, kivel megbékéllénk 
usqb xqcbu qb , xu xu m z am sm  tm zbm qfh [igen 
könnyen kiki az maga hasznáért], miérthogy az 
M b p fm s I fm a  h qxqyqh yqb  icyhm  aum h qsugh xqy  
qfh qbibx  [András uram tekeletlen volta miatt kell 
egyetértenünk.] lm béküldtem Érdélbe is Nm brutcz  
[Bánfihoz], hogy m z d qbzqaqh  q g  dcrhqxm ach  
xutczzm x  [az pénzemet és portékámot kihozzák.] 
írtam Ujszászy Péternek is, hogy elmenjen Hu-
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nyadyval. Azért kérem Kegyelmedet, Kegyelmed 
az én szolgálatomért szóljon neki, hogy egy pari
pán az én költségemen menjen el. Mert csuda 
most ez világ. Miért is háromnál több, akinek én 
hidgyek. Az szolgáimot küldje fel Kegyelmed, 
mert im az oktáván megkínálom B.[alassa] A.drást 
az pénzzel, mihelyen Érdélből aq sq fx q zb q x  [meg
érkeznek] s ha felveszi, jó s ha fel nem veszi, én 
azt mívelem, azmit barátim adnak tanácsul, hogy 
birom az enyémet és többszer az pénzzel sem kí
nálom meg. Itt fenn az szolgáimnak én pénzét adok 
etc. De Kegyelmedet kérem, Kegyelmed az én 
szolgálatomért az tintás ládával öszve küldje fel 
az szolgáim vezetéklovain az portékácskámot, 
kit ott Szarvaskőben Kegyelmednél hagytam. Két 
vagy három vezetéklovon felhozhatják]. Kis 
Huzeint ha visszaküldték, Kegyelmed tartsa 
magának: ha meg nem bántanám Kegyelmedet], 
megszolgálom Kegyelmednek, Kegyelmed adna 
most vagy két gém bokor tollat, újat érte és e . . 
velenczét s ámbár azután az kis Húszéin vált- 
ságát . . . .* me . . . tartaná magának. De hogy 
im most lettem esmét katonáv[á] . . . .  lehetnék 
valam[i . .] mégis frisset [küldjön] Kegyelmed. 
Az meni pénzt nékem és az szolgáimnak adott, 
vesse ö[szve] és adja a számát Hunyady kezéhez. 
Mert meghagytam neki, hogy kijövet az pénzből 
fizessen meg Kegyelmednek. Ugyaninnen penig 
megküldöm vala Kegyelmednek, de nem tudom 
mind, mi jár, menit teszen: etc. Barcsay uramnak 
Kegyelmed mondja szolgálatomat. En az legé
nyekre, akik mellett ő kegyelme írt, nem harag
szom, noha Arochay Mihál még ingyen szembe 
sem lett velem, h[ogysem] uram szolgája lett etc.

Ha Posogy meg nem adta azt az levelet,

* Kiszakadva.



582

[káptolomba], kinek j edzését Kegyelmednek ad
tam vala, Kegyelmednek megszolgálom, legyen 
azon Kegyelmed minden módon, hogy jöjjön
fel ő i s ......... . vagy ha azt nem akarja, adja
meg azt az levelet az egri káptalom[ba] az öccse 
halála felöl, azkinek én mássát jegyezve hagytam 
vala Kegyelmednél. Mert hogy ime nem régen 
Wárdaynétól elválám, az elválás után mindjárt 
azon nap törekedtek azon, hogy Dobóval meg
békéljem, mind magamot*, szolgáimot kárunkról 
megelégít. Erre penig ugyanaz két fő szol
gája előtt erőltettek az pispekek, úgyhogy 
szabadon megérthettem, hogy Dobó akarat
jából vagyon, mert midőn csak azt monda
nám reá, hogy talám ha én akarnám is az 
békességet, Dobó nem kezdené akjarni], arra 
azt felelék reá, hogy ők megszerzik, ha penig 
nagyobb renddel akarom a békességet, hát az 
commissarius urakkal elvégeztethetem; mondom 
erre, mondok: jó volna az békesség, de nékem 
sok pénzem, morhám vagyon oda. Mondák azt 
is, hogy mind megleszen: Azért ebből kiki
könnyen megértheti, hogy kész ő most a békes
séghez: oka penig semmi nem egyéb, hanem 
az szolgám halála, csak s félek, hogy ha 
Posogyval megalkuszik felőle. M[eg]alkhatik 
penig, csak az ménes és barom[hajtás] dolgát 
engedje meg néki, azután soha meg nem tér 
sem magunknak, sem szolgáinknak kára. Azért 
mégis Istenért kérem Kegyelmedet, hogy Kegyel
med látván, miben járt ez dolog, legyen azon 
Kegyelmed mind Barchay urammal öszve, hogy 
Posogy semmiképpen meg ne békéljék, hanem 
jöjjön fel s legyen Hibín, ott senki fejét nem 
veszi, ne bujdossék ott alatt etc.

L eh ú zv a : káro m o th .
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Ha a ....... sasnál való levél kézben nem akadt
volna, nem aktom, hogy az elválást Dobó en
gedte volna, ládd-é ki csuda az Isten dolga: én 
az én Istenemnek nem győzök elég hálát adni róla, 
mert immár lelkem csendes, szabadságot is adtak 
mindkettőnkek az házasságra. R q fq b o z  [Ferencz] 
Ifm ab m x  [uramnak] csak qsu  [egy] y cfm  [lóra] 
sem töttek még ruzqhqgh  [fizetést], hanem m z  
[az] x  caau ggm fu cgox fm  fkommissariusokra] és 
a IV [Uj] kapitánra tm ym zhcphm x  [halasztot
ták]. De az bizon dolog, hogy soha még 
Egren olyan nagy változás nem esett, mint ezek 
az komissariusok, kik oda mennek, tesznek, ha 
véghezvihetik. Mert ez bizon dolog mind az 
országba és mind a magyar, német hadakozó 
és katona tanácsokba elvégezték ezt és császárt 
is reávették, hogy mind el szedjék az tiszteket 
és a helyébe készpénz fizetést rendeljenek. 
Maximilian hercegért nem leszen had: hanem 
más módon, vagy fizetéssel vagy házassággal 
akarják megszabadítani: Csak Isten tudja, viszik-e 
véghez, vagy sem, de az bizon dolog, hogy 
valami megesett, azért bosszút nem állnak.

Sah Szinan pasa nem Temesvárnál, hanem por
tán holt meg s azsjbudai pasaságot sem adták volt 
neki, noha igen kérte, kiről mihent derék bizo
nyos válasza lett, azután negyed nappal holt 
meg, mondják, jóllehet nem bizonnyal, hogy 
megétették volna. Igaz-é, nem-é, senki bizonnyal 
nem tudja. De ez bizon dolog, hogy minden 
marhájával császár azt cselekedte, azmint azo- 
kéval szokott cselekedni, kiket valami bűnökért 
ölet meg, hogy mind maga számára foglalták, 
senkinek, egy atyafiának sem adtak; egy man- 
gurt is benne.

Az is hazugság penig, hogy az Kazullal meg
békélt volna az török, mert igen megverte az
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törököt és mert Taurust akarja megszállani az 
ifjú Kazul pasa. Hogy az négy esztendei étélést 
hirdetik az végekbe, csak a volt az oka, hogy 
féltek más szokástól etc. De az bizony dolog. 
mi . . . .  való hadakozást sem egyéb mulathatja 
el] velek, hanem csak az . . . .  nincs pe . . . .  mert 
ez spaniai kiral . ,. . . [is az] kinek főképpen 
az dolgot kellene fogni, miérthogy gazdag is 
és atyafi es [--- az an]gliai asszonnyal hada
kozik Flandriáért s oda kell minden ereje, pénze, 
mert vizen és földön százezer és nyolcezer 
embere vagyon: Engemet is hínak vala az
pármai herceghez mindjárt minden katonára 
tizenkét-két tallért adnának. Kegyelmed Barchay 
uramat kövesse, hogy külön levelet magának 
nem írhattam, mert bizon nem érkezhettem 
hozzá, azmeni . . . .  levelet [kültem] Érdélben. 
Isten éltesse Kegyelmedet. Datum Újvár. 7. 
mart. 1588.

Ha Isten karácsonig éltet, azt gond[olom], hogy 
B m su  [nagy] i f [ur] y q z q x  [leszek], ha egyéb
képpen nem is, rm fxm a  [f . .. . m] ihm b [után]. 
De ha én uram és igaz atyámfia vagy bq 
zcy u cb  [ne szóljon] Kegyelmed gqbxn bqx  [senki
nek] gqan h  [semmit].

Kegyelmed szolgája atyafia
Ba l as sy  Bál int  mp.

Külcím:  Vitézlő uramnak, atyámfiának Kapy 
Sándor uramnak, énnékem jó akaró uramnak, 
igaz atyámfiának ad[assék].

(Eredetije a M. Nemz. Múzeum levéltárában). *

*  Időközben, míg a Balassa-levéltárban  keresett eredetit m egtalál
tuk, az Erdélyi M úzeumból Kelem en L ajo s szívességéből Fülöp K lára 
tanítványom útján m egkaptam  Erdélyi Pál-féle m ásolatát is.
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E r n ő  f ő h e r c e g  p a r a n c s a  B a l a s s a  B á 
l i n t h o z  é s  F e r e n c h e z .

Becs, 1588 márc. 12.

Ernestus etc. Magnificis Valentino et Francisco 
Balassa de Gyarmath salutem et gratiam. Con
questi nobis estis injuriam utrique vestrum fieri 
a magnifico Andrea Balassa patruo vestro in 
Viglesianis et caeteris bonis aviticis. Ideo ad 
revidendas et componendas has vestras differen
tias ad vestram petitionem, tibi quidem Valen
tino novum judicium in causa jam adjudicata 
gratiose concesseramus; tuam autem, Francisce, 
praetensionem per reverendissimum Stephanum 
Feierkeöi episcopum Nitriensem Sac. Caes. Re
giaeque Majestatis consiliarium et per Hungáriám 
locumtenentem juridice cognoscendam demanda
veramus. Verum neuter vestrum, uti ex literis 
ejusdem locumfgnentis et praesentiae percepi
mus, loco et tempore vobis assignato, nec ali
quot diebus subsequentibus comparere voluit. 
Unde aliud conjicere non possumus, quam quod 
hac via patruum vestrum impensis et laboribus 
fatigare, ac sub praetextu alicujus juris bona 
ejus possidere velitis. Quamobrem Sac. Caes. 
Regiaeque Mattis nomine committimus vobis, 
ut postquam data vobis commoditate, jura et 
praetensiones vestras producendi uti neglexistis, 
in posterum ei nequaquam negotium facessere 
praesumatis, sed bona ejus omnia, sive quae 
pecunia emit, sive quae alio jure obtinuit, in
tacta relinquere debeatis et teneamini; secus

41.
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non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti re
stitutis.

Datum Viennae 12 die Martii, Ao 1588.

Ernestus.
[Egykorú hiv. másolata az Orsz. Levéltárban a pozsonyi 

kamara iratai közt, onnan közölte dr. Illéssy János az írod 
Közi. 1900. évf., 456. 1.]

42.

B a l a s sa  Bálint levele Ernő főherceghez,  
melyben v i s szautas í t j a  Ba l a s s a  An dr á s  

rágalmait .

1589 márc. 20. körül 

Serenissime princeps etc.
Quomodo nunc de controversiis mutuis inter 

me et Andreám Balassam sit ante dominum 
locumtenentem et ceteros ordinarios regni judices 
disceptatum, malo ex ipsiusmet reverendissimi do
mini locumtenentis Vestram Serenitatem intelli- 
gere, quam ex m ea; sic enim certior Vestra Se
renitas fieri poterii per quem nostrum steterit, quo
minus harum controversiarum finis sit imposita. 
Equidem ne latam quidem ungvem ab eo, 
quod superiori supplici libello receperam, videor 
mihi discessisse. At ille metu poenae calmuniae 
nec in causa Ujváriana ceterisque controversiis, 
quarum actio deliberatione dominorum judicum 
eidem erat attributa, agere rite legitimeque 
voluit; praetendens contra manifestam judicum 
sententiam illarum quoque controversiarum actio
nem mihi incumbere, nec in causa Viglesiana 
mihi respondit, inanes quasdam frivolasque
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contra deliberationem dominorum judicum ratio
nes offerendo. Quod cum sic se habeat, videam- 
que Andreám justitiam subterfugiendo saltem 
moras nectere, quo citius insatiabili suae avaritiae 
satisfiat: velimus, nolimus, mihi fratrique meo, 
tanta praesertim inopia oppressis, bona Vig- 
lesiana tanquam injuste occupata, jam appre- 
henda erunt; nec enim nobis deesse possumus, 
nec Andreae, tanta libidine in detrimentum 
nostrum incenso, nostra concedere volumus. 
Protestor itaque Vestrae Serenitati tam meo, 
quam fratris mei nomine, si qua ex diversa 
hac bonorum possessione desolatio bonorum 
continget, nec mea nec fratris mei culpa evenire, 
sed inexplebili Andreae iustitiae lucem abhorren
tis avaritia, haecque de merito causae istius 
scripta sunto.

Nam quod ad sua vituperia attinet, quae im
pudenti lingua in me supplici suo libello coram 
Vestra Serenitate protulit: est id prorsus veritate 
alienum, se tamen dignum, utpote qui lucri 
gratia non saltem in scribendo dicendoque, 
verum etiam agendo nunquam verecundiae fines 
transgredi erubuerit. Id tamen miror, cur me 
cum infamia ex Agria et Újvár discessisse ausus 
sit scribere? O imparum! Ubi tanquam in
famia ego sum condemnatus? Quo denique 
judicio tanti maleficii, quae infamiam meruisset, 
convictus? Proferat, si vir est, sententiam unquam 
aliquo in loco de mea infamia latam compro- 
betque dicta sua, vel minimo aliquo legitimo 
aut juridico documento, non tamen imperitae 
multitudinis falso rumore, qui saepe vel sanctos 
clerosque viros citra omne meritum vexavit. 
Testem invoco universam Agriam meae inte
gritatis famaeque illibatae; ubi quidem, si per 
quadriennium semel atque iterum nec tamen
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amplius rixae inter me et commilitones meos 
sunt ortae, eae jure administrato mox iterum ita 
sunt sopitae, ut non modo infamia nulla, sed 
semel tantummodo exigua mulcta sit mihi 
irrogata.

Quod autem propter dissensionem cum Ferdi
nand© meam me infamem appellat, hoc quoque 
quam verum sit, penes Vestram Serinitatem 
judicium esto, quae optime novit, an ullius infa
miae sim jure convictus et an judicium hac in 
ratione subterfugere vel administrari cupiverim? 
Quae si etiam omnia Vestram Serenitatem 
laterent, tamen vel hoc unicum me ab omni 
criminis suspicione (ne dicam infamia) liberaret, 
quod Ferdinandus egregiam suam conjugem, 
quam suspicione falsi criminis repudiaverat, ite
rum receperit novoque connubio sibi junxerit, 
omni prorsus veterum injuriarum memoria per
petua oblivione sepulta.

Egerit itaque feceritque hic artifex Andreas, 
quodcunque sibi collibuerit; me quidem certe 
linguae suae petulantia neque a causa mea 
deterrebit, neque a juribus regni dimovebit, quin 
reddendi potius mihi semper materiam praebebit, 
quotiescunque illum desperatis suis rebus, ira
tarum vetularum more, mecum prorupisse intel
lexero, hincque arbitrabor, ei, quia id quod 
adipisci voluit, jure aut alia arte consecutus non 
est, ideo iracundiae tumore bonam mentem 
abreptam esse. Extremum est, ut humillime 
Vestrae Serenitati supplicem, ut si quid acerbius 
in refellenda Andreae maledicentia hic a me 
prolatum est, id totum Vestra Serenitas pro 
regia sua gratia mihi condonare dignetur, eoque 
magis, quod perspicuum sit, putres lavinas 
pergere non posse, quin moveantur, neque mo
veri, quin foeteant; maxime autem quod viru
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lenta sua convitia invitum me ad hoc acrius 
inusitandum scribendi genus compulerint.

Eiusdem Vestrae Serenitatis

humillimus perpetuus servitor 

Valentinus B a l a s s a  de Gyarmath.

Kívül :  Humillima supplicatio Valentini Balassa 
de Gyarmath.

Szuhay  jegyzete:  20 Martii 1589. Ad came
ram aulicam. Providendum erit, ne bona suae 
Maiestatis Viglesiana inter hos litigantes deso
lentur.

[A bécsi udv. kam. levéltár eredetije után S z ilá d y  közölte 
az írod. Közi. 1893. évf. 210—1. I. Magyar fordítása dr. 
K áro ly i Á rpádtól a Századok 1882. évf. 737. 1.]

43.

B a l a s s a  l e v e l e  E r n ő  f ő h e r c e g h e z .
Kelet nélkül, 1589 vége körül.

Fönséges Főherceg! Hogy Fönséged a magyar 
tanács és magyar kamara véleményét megvetvén, 
őseinek t. i. Ferdinand és Miksa császároknak 
záloglevelükben adott világos Ígérete ellenére 
saját maga határozatát, melyet folyamodásainkra 
adott volt, megmásítja: elismerjük, hogy bal- 
szerencsénknek s a méltánytalan sorsnak kell 
tulajdonítanunk, ami ellen sem igazság, sem 
érdem nem használ semmit s amit békén kell 
tűrnünk. De már az csudálatosnak és tűrhetet
lennek látszik előttünk, hogy véglesi részünkről 
egy hanggal sem válaszol Fönséged, holott az
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egész Magyarország tudja azt, hogy az a vár 
minket és Balassa Andrást egyenlő jogon illet, 
mi azt sem por útján, sem egyébként el nem 
vesztettük, hanem Fönséged tőlünk erőszakkal 
ragadta ki. Könyörgünk azért igen alázatosan 
Fönségednek, méltóztassék rendelkezni, hogy 
részünket visszanyerjük. Különben Isten előtt 
protestálunk s tiltakozni fogunk az országgyűlé
sen a rendek előtt is, hogy rajtunk ily nagy 
injuria esett, melynél nagyobb nem képzelhető.

Fönséged alázatos hívei

Ba l a s s a  Bálint és Ferenc.

(Az udv. kamarai levéltárban a Liptóújvárt illető iratok 
közt lévő eredeti bű fordítását dr. Ká r o l y i  Á r p á d  közölte 
a „Századok“ 1882. 750. 1., az ő szíves engedélyével közöljük.)

44.

B a l a s s a  l e v e l e  Z a m o i s z k i  J á n o s  l en
g y e l  f ő k a n c e l l á r h o z  és  f ő v e z é r h e z .

Dembica, 1590 május 9.

Illustrissime domine mihi observandissime. Per
petua servitia mea Vestrae Illustrissimae Domi
nationi commendo.

Antequam humanissimae Vestrae illustrissimae 
Dominationis litterae a magnifico domino Fran
cisco Vesselenio mihi redditae fuissent, jam et 
ab illustrissimo cardinali Bathoreo et illustri pala' 
tino Lublinensi et ab hoc ipso magnifico domino 
Francisco Vesseleni ad hoc bellum turcicum 
fueram invitatus, quibus etiam non modo ani
mum meum ab hoc bello minime alienum esse 
ostenderam, verum etiam rationes proposueram,
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quibus stipendium cum mihi ipsi, tum vero iis, 
qui ex praesidio Ungariae se ad me venturos 
operasque suas egregie navaturos fore, si quidem 
de stipendio certam infallibilemque rationem ini
rem, polliciti fuerant, decerni cuperem. Ad quas 
meas propositiones cum responsum certum ex- 
pecto, ecce exoptanti mihi litterae Vestrae illus
trissimae Dominationis exoptatissimae redduntur 
plenae humanitatis, plenae benevolentiae quoque, 
quae non modo currentem (quod aiunt) me in
citarunt, verum etiam omnem, quam de certitu
dine stipendii non tam mei, quam militum meo
rum conceperam, haesitationem ademerunt; ma
xime quod et magnifico domino Vesselinio ple
nam mecum transigendi facultatem datam esse 
intelligerem, quo jam mecum plane quoque om
nibus de rebus transegit transactionisque condi
tiones ad Vestram illustrissimam Dominationem 
transmisit. Quarum etiam litterarum lectione ere
ctus atque animatus plane jam confido nihil mi
nus evenire posse, quam me militesque meos, 
qui patriam certaque et honorifica stipendia in
serviendi Vestrae illustrissimae Dominationi gra
tia derelicturi sunt, debitis suis stipendiis defrau- 
datum iri. Quamobrem jam me sodalitati magni
fici domini Francisci Vesselinii addixi: ejus dicto 
audiens sub imperio Vestrae illustrissimae Domi
nationis. Utinam vero tantum mihi beneficii Deus 
optimus maximus attribuat, ut tamquam honori
ficam Vestrae illustrissimae Dominationis invita
tionem, vel sangvine profundendo promereri pos
sim, nec gratius, nec charius profecto quidquam 
mihi contingere posset, quam comprobare haud 
immerito me a Vestra illustrissima Dominatione 
tam amanter esse ad hoc bellum accitum. Deus 
conservet Vestram illustrissimam Dominationem 
florentem atque foelicissimam etc.
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Datum Demb[i]nae die 9 Maji anno domini 
1590. Ejusdem Vestrae illustrissimae Dominatio
nis servus perpetuus

Valent inus  Ba l as s a  de Gyarmath m. p

K ii 1 c i m : Illustrissimo domino domino Joanni 
de Zamoscie, supremo regni Polonie cancellario 
exercituumque generali etc. etc. capitaneo etc. 
domino mihi observandissimo.

Hát lap ján  Bethlen Ferenc keze i rásával :  
Balassa Bálint írta Zamojszki Jánosnak az len
gyelországi nagy cancellariusnak.

[Dr. Lukinich Imre közölte a gr. Bethlen-család levéltárából 
az Érd. Múzeum 1903. évf. 552—3. 1. és dr. Szádeczky Lajos 
az írod. Közi. 1908. évf. 487—8. 1 ]

45.

Veselényi  Ferencnek Ba l a s s a  Bálint fogal
mazta aj ánlólevele Ba l a s s a  Ferenc részére.

1590 máj. 9.

Exemplum epistolae commendat iciae 
ad i l lustrem dominum cancel lar ium no
mine i l lustris  domini Francisci  Vese  lyeni 
a Valent ino Ba l a s s a  scripta.

Cum propter recens atque singulare huius 
reipublicae proximis hisce comitiis in me colla
tum beneficium ad fidem officiumque meum 
valde pertinere putem, ne quid ejusmodi, quod 
ad tuendam augendamque istam rempublicam 
spectare videtur, hac praesertim tempestate prae
termittam, necessarium esse duxi meam hisce 
litteris sententiam Vestrae Dominationi signifi
care. Est huic Valentino Balassi, quem ad hoc 
bellum Turcicum volente jubenteque Vestra
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Dominatione illustrissima feliciter jam tandem 
conduxi, frater germanus, minor natu, clarissi
mus juveniä, linguae polonicae peritissimus, na
tura sobrius et ab ineunte aetate in Agria cele
berrima totius Hungáriáé militari academia edu
catus, atque ita versatus, ut ad summam lau
dem optimosque mores nihil accedere possit 
amplius, his magnis saepe ibidem cum fortitu
dinis, tum aliarum virtutum exemplis editis non 
solum prae caeteris omnibus coaetaneis suis, 
praesertim pari loco natis (quos in hoc virtutis 
stadio longe est antegressus, universae Agriae 
judicio omnium militum laudem et celebratio
nem meruit, verum etiam ita omnium ani
mos amore sui inflammavit, ut nominem illo 
chariorem gratioremque milites habent; huc 
accedunt svavissimi mores, liberale miteque in
genium, nulla arogantia, nulla avaritia imbutum, 
sed mansvetum prorsus atque humanissimum. 
Quo etiam perfecit, ut virtus ejus excellens, 
quae vix unquam invidia caruit, nemini odio 
invidiaeque sit. Vivit enim vel cum infimo 
milite conjunctissime, nec quidquam in re fami
liari habet, quod suum quam militum..............
breviter ut dicam, nihil est sive domi, sive foris 
agat quid, quod non laude dignum sit, tot vir
tutibus a deo optimo maximo est instructus. 
Hunc itaque excellentem juvenem conducibile 
fore existimarem, si Vestra Illustrissima Domi
natio eo, quo fratrem ejus Valentinum allexit, 
modo honorofice ad societatem hujus belli in
vitaret adjungeretque, quod quidem facile per
fecturam Vestram Illustrissimum Dominationem 
fore confido, quae et sua est humanitas inque 
conducendis militibus facilitas, et juvenis ad 
arma remque militarem alacritas magnique ejus 
animi promptitudo. Nam etsi unius soliusque
B alassa  Bálint összes munkái 38
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militis quantumvis strenui absentia haud mag 
num detrimentum laboranti reipublicae allatura 
videatur, quem admodum nec praesentia etiam 
adeo magnum adjumentum, tamen quia milites 
illi adhaerent eidemque obsequuntur, nec quid
quam est tam arduum, quod non.............. liben
ter facturi et toleraturi esse videantur, equita
tum optimum.............. magnopere sane hujus
reipublicae calamitati modernae subvenire pos
set: quamobrem statuat Vestra Illustrissima Do
minatio, quod e re et dignitate sua reique pub
licae esse videbitur, mihi quidem certe, hoc 
accersito vivere, non parvus auxilii cumulus ad 
defensionem hujus regni accessurus esse videtur 
exemplumque praebebitur caeteris quoque optimis 
in Hungária militibus hoc in regnum veniendi. 

Datum 9. Maii, anno 1690. [=1590].
Kivül:  Ferenc uram felől cancellariusnak 

Weselyeny Ferenc irta levélnek mássa.
[Az eredeti lelőhelye ismeretlen; Ipolyi Arnold közölte 

„Rimay J. államiratai. Bp. 1887.“ 378—8. 1.]

46.

Balas sa  Bálint levele Batthyány 
F erenchez.

Krakkó, 1590 Szent Márton napján [nov. 11.]

Tekintetes, nagyságos, vitézlő Ur!
Az szolgálatom ajánlása után áldom az Nagy

ságod életét. Ez levélvivő lengyel ifjú . . . keresi 
meg Nagyságodat, hogy Nagyságodnak is szol
gáljon; mivelhogy szinte úgy szerette meg az 
Nagyságod udvarába lakni, mint az galamb azt 
a házat, ahol mézes búzával szokták tartani. 
Kérem én is mint ismeretlen Nagyságos Uramat,
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Jegyen jó kegyelmes ura. Terjedjen evvel is 
Nagyságod jó híre, neve, hogy ilyen messze 
földről idegen országbeliek is szolgálják Nagy
ságodat. Osztán bizony, ha a kiváltképpen való 
jóakarat nem mívelné Nagyságodhoz, az szegény
ség innen ki nem kényszerítené; mert igazán 
mondhatja Sándorként, hogy nem bánt szegény
ség; mert ez itt benn jó nemes ember gyermeke, 
mind értéke, böcsülete, igaz, eléggé megvagyon. 
Azért könyörgök én is Nagyságodnak, hogy az- 
minemű jóval Nagyságod ez János uramhoz 
leszen, az Nagyságodhoz való jó híréért és ez 
idvezült uram atyádnak való szolgálatjáért, azt 
az jót többítse meg Nagyságod e jámboron, én 
érettem ilyen hazájahagyott nyavalyás szolgá
dért s rabodért. Hadd tessék meg, hogy nem
csak azoknak fog könyörgésünk Nagyságodnál, 
azkik szolgálták és szolgálják Nagyságodat, (kik
nek igazság szerint tartozik Nagyságod jóval 
lenni), hanem azoknak is, azkik szolgálni akar
ják Nagyságodat, noha ez ideig nem szolgál
hatták, kiknek noha semmi jóval nem adós 
Nagyságod, de azért ha érdemük előtt meg
hallgatja Nagyságod könyörgésüket, inkább tün- 
döklik vele az Nagyságod jó embersége és vi
tézlő úri természete. Azért lássa Nagyságod s 
cselekedje azt, azmi Nagyságodhoz illik, kiért 
én is, amíg élek, szolgálom Nagyságodat. Isten 
éltesse Nagyságodat s vezérelje az atyád nyo
mán az ő leikével, nevének dicséretére, hazád
nak épületire s magadnak minden lelki testi ja
vára s légy nagy vitéz! Amen.

Krakó 1590. Szent Márton napján az új szerint.
[Eredetijét a körmendi Batthyány-levéltár missilisei között 

dr. Takáts S. fedezte fel s onnan közölte a Bp. Hírlap 1910. 
256. számában és „Régi idők, régi emberek (Bp. 1922)“ c. 
művében 137- 8. 1]

38*
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47.

B a l a s s a  l e v e l e  B a l a s s a  F e r e n c h e z

Krakó, év n. [1590 körül.]

„Ne véljen, uram, senki oly bolondnak, hogy 
ha ott kin tisztességesen szolgáltatnának velem 
hogy örömesben az szolgálatban, mint az vers
faragásban nem foglalnám az elmémet. De ha 
nem szolgáltatnak velem, meggyek? Az hibei bíró
ságot vegyem-e fel? Nem illik. Megházasodjam-e? 
annak ellentmondtam. Azért, uram, így lévén a 
dolog, hogy meg se házasodhatom s az szolgá
latra sem lévén hivatalom, nem jobb-e itt kisebb 
bosszúsággal és elmémnek vékony törődésével, 
urakkal és hercegekkel való nyájasságban az 
idomot elmulatnom, mint otthon csak az szamor- 
ságban és morgolódásban? Bezzeg, ha valamely 
szorgos gondot bíznának rám, mint Tatát vagy 
Palotát, ahol kin-kíntelen distrahálnom kellene 
az elmémet az virtus-gyakorlásra, elhagynám 
Krakót érette s úgy el is távoztathatnám az 
emberek rágalmazását, mert az mindennapi munka 
és fáradság az testet is megszelídítené. Az gond
viselés penig az elmémet is megenyhítené az 
hivolkodásban, mert alio esset mens atque cogi
tatio conversa, atque in unico solaeque virtutis 
exercendae studio omnis cura defixa, etc. .

(A levél többi része hiányzik, Rimay másolatában maradt 
fenn, most a báró Radvánszky Bélától alapított sajókazai könyv
tárban őriztetik, onnan közölte b. Radvánszky Béla „Rimay J. 
munkái. Bp. 1904.“ 267—8. 1.)
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B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  
B a t t h y á n y  F e r e n c h e z .

Pozsony, 1593 márc. 21.

Nagyságos úrfi, nekem igen jó meghitt bizo- 
dalmas uram, Isten adja meg Nagyságodnak 
valamit Nagyságod kíván, ha szinte az stall- 
maszter leánya lesz is!

Becsbe létembe keresett itt Nagyságod levelével 
Nagyságod egyik szolgája. Skatulát is hozott 
volt, négy pecsétest, hiszem, kit csak megmuta
tott a Galenus szabású szolgámnak: az Márkus
nak s meg visszavitte magával. Azaz, ám hogy 
csak mutatta, mint Isten Ígéret földét Mózesnek, 
de nem engedte, hogy örülhessünk neki. Ha 
Nagyságod akaratjából mivelte, értem az okát, 
tudniillik, hogy avval hijjon mint egy kiáltással 
[Német-]Ujvárba. De még avval Nagyságod arra 
nem vészén! Nagyságod elmente után jutottak 
valami uj versek elmémre! Posedaczkynak ad
tam, Nagyságod kérje el tőle. Nem rosszak 
bizony, azmint én gondolom! Ha Nagyságod ez 
gyűrűt Fulviának megküldené, bizony oly verse
ket küldhetnék, hogy az stallmaszter leányának 
(ha értené ám) megimelyednék az gyomra belé 
miatta!

Uj hirt semmit Nagyságodnak nem írhatok 
olyat, ki öröm vagy bánat lehetne; hanem csak 
ezt ha megírom, hogy az én roh (fekete) lova
mat és fakó lovamat én tizenkétszáz forinton 
adám el egy német urnák. Az kétszázat ugyan 
itt megadá benne, az ezerét otthon adja meg 
házamnál, mert odajön az lovakért velem. 
Mihent ott megadja az árát, ottan Erdélybe 
megyek én magam is lovat venni esmét az

48.



pénzzel. En az vén cigányként csak cseréléssel 
élek ezután, mert látom, hogy a jó királynak 
nem kellek. Isten éltesse Nagyságodat s minden 
dolgodban adjon jó véget.

írtam Pozsonban, 21. márc. Ao. 93. 
Nagyságod jóakaró szolgája, amig él

a Ba l a s sy  Bálint.
(A Batthyány-levéltárból Takáts Sándor közölte a Budapesti 

Hírlap 1910. 256. számában és Régi idők 1922. 140 — 1. 1.)
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49.

B a l a s s a  B á l i n t  l e v e l e  
B a t t h y á n y  F e r e n c h e z .

Pozsony, 1593 julius 1.

Tekintetes, nagyságos, vitézlő urfi, nekem nagy
ságos uram, szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, 
mint uramnak!

Továbbá az minapában hozta vala Nagyságod 
levelét kezemhez egy katona, ki Széchy Tamás 
uramhoz ment Enyickére. Értettem belőle az Nagy
ságod hozzám való jóakaratát s azt is, amit az 
gyűrű felől írt nagyságod. En Nagyságodnak mind 
az jóakaratát s mind az gyűrűt megszolgálom, 
mint uramnak. De az gyűrű felől Nagyságod 
semmit ne szorgalmaskodjék, mert jó őrizetben 
vagyon, ha Nagyságod kezében vagyon. Nagy
ságodnál én mindenkor megtalálom, valamikor 
kelletik.

Hirt Nagyságodnak egyebet nem írhatok, hanem 
az lengyel király húgát az erdélyi vajda vette el. 
Engem penig az jó király az nemzetemnek s 
magamnak is jó szolgálatáért, sok költségéért
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im csigává teszen! Mint sehonnai vagyok és ez 
egy lakhelyem is elkelvén tőlem, csigává kell 
lennem; hátamon leszen házam. Amely jámbor 
csigát kiván, bár ne kapálja az szőlők tövét érte, 
hanem egyék énbennem ezután, mert én innét- 
tova csiga leszek!

írja Nagyságod, hogy Nagyságod is niha-níha, 
mi is ide gyakorta, de sokítva . . . Ha az kegyel
mes Isten éltet, ez ősszel megkeresem Nagysá
godat. Isten éltesse nagyságodat, 

írtam 1. juli. Posonban, Anno 93.
Nagyságod szolgája 

Ba l as sy  Bálint.
E levelet 1593. jul. 3-án Enyingi Torok István e kísérő 

írással küldte el a címzettnek: lm Balassy Bálint uram küldött 
Kegyelmednek egy levelet, kit im megküldtem Kegyelmednek.

(A Batthyány-levéltárból Takáts S. közölte a „Budapesti Hír
lap“ 1910. 256. számában és Régi idők. 1922. 141—2. 1.)

50.

A jezsuita „Li terae Annuae provinciae 
Austr iae“ (1594) f e l j egyzése  Ba l a s s a  

utolsó napjairól ,

Missus hinc (Sellyá) in castra sub Strigonium 
sacerdos, magnum Societatis J. nomen non solum 
apud Catholicos, sed etiam heareticos Magnates 
Hungaros conciliavit. Versabatur in tentorio 
Magnifici et Illustrissimi Domini Nicolai Palffy, 
Partium Cisdanubianarum Regni Hungáriáé 
Generalis Capitanei. Die festo aderant summi 
viri tum ecelesiastici, tum saeculares. Desi
derabatur Concionator. D. Pálffy re desperata 
ab aliis, producit Patrem ad speciem valde
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juvenem , et cui vel aetas vel natura authoritatem 
et existim ationem  negaverit, gracilitati corporis 
form am  non injucundam  addiderit. Veretur 
Prorex et alii quidam  Episcopi ac Praelati, ut 
vel minus docte, vel non satis U ngarice dicat, 
aut etiam  obm utescat existim ationique Catholi
corum in tam nobili consessu nonnihil deroget. 
Ille Deo fidens, facto signo crucis orationem 
exorsus, omnium ora vultusque convertit in se, 
deinde in progressu, sententiarum pondere, 
dictionis elegantia, actionis gratia sic tenuit 
anim os omnium, ut hominem et Societatem  
adm irari et suspicere satis non possent. Fam a 
subito per totam  U ngariam  increbuit. D im issa 
concione Prorex Patrem  accersit, ad prandium 
invitat, am oris et gratulationis signa ostendit 
eum que in m agnis deinceps non solum  ipse, 
sed et ceteri hom ines Praelati ac N obiles honore 
habent. Auditur avide, a quibusdam  et conscien
tiae negotio adhibetur.

In his M agnificus Dom inus V alentinus Ba
la ssi fuit, qui cum in oppugnatione Strigonii 
aenea pila pedem  utrum que trajectus esset, 
Sacerdotem  illum acciri jubet, a quo de pecca
torum confessione adm onitus, statim  annuit 
horam que confessioni faciendae constituit. Quo 
reversus Sacerdos, Balassium  ex libello pre- 
catorio pie D eo supplicantem  invenit, cui 
conscientiam  aperit m agno sensu, Dei et Beatis
sim ae V irginis auxilium  im plorans; ejus vulneri 
dum chirurgus ferrum adm ovet, illud Virgilii 
pronunciavit: Nunc anim is opus A en ea! nunc 
pectore firmo! Inculcaverat illi noster, ut se 
totum Dei beneplacito committeret. Fecit diligen
ter, cujus indicium non obscurum  exstitit, quod 
cum eum Pater dolore gravius affligi cerneret, 
atque inter alia  hoc idem  illi inculcaret, respondit:
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„T am en  mi pater! id decrevim us, ut sic fiat.“ 
Sollicitus de filiolo, quem  octennem reliquit 
unicum, scripsit in ea infirmitate supplices literas 
ad Serenissim um  Principem  Matthiam, nec 
putavit eas cuiquam  tutius credi, quam  eidem  
Sacerdoti: quem  his verbis allocutus est: „Scio  
te, pater, et natura et instituto esse  veracem , 
rogo itaque ut has post obitum meum Serenis
simo Principi trad as.“ Petebat iis, ut filium 
suum  ad scholam  Societatis mitteret, ibidem 
octennis Catholica religione et litteris imbueretur.

D enique hora vespertina, quae ipsius obitum 
praecesserat, cum solito vehem entius vi morbi 
conflictaretur: adm onitus, ut se  divinae dispositi
oni traderet in D eoque spem  suam  collocaret, 
respondit: „Christus m ortuus est pro me et ego 
diffidam  > T uu s m iles fui, D om ine! tua castra 
secutus sum .“ Obiit tandem  vir catholicissim us 
et m iles generosissim us, cujus ut vitam  transactam  
universa adm irata est H ungária, ita in illius 
exitu om nes extollebant Dei clementiam, quae 
etiam  undecim a hora conductos prim is adaequat.

(Legelőször Toldy F. közölte a „Századok“ 1873. évfolya
mában 318—9. 1.)

51.

B a l a s s a  M á r i a  é s  f é r j e ,  v a l a m i n t
B a l a s s a  A n n a  k ö t e l e z i k  m a g u k a t  

B a l a s s a  B á l i n t  f i a ,  J á n o s  v é d e l m é r e .

Liptóújvár, 1594 aug. 9.

Mi Paczoth A ndrás, bekki, Gvarm athi B alassi 
M ária és A nna ad juk  tudtára azkiknek illik, 
hogy mi az mi igaz atyafiui szeretetünkből ren
deltünk az mi szegin árva öcsénknek B alassi
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Jánosnak á llapatja  s tartása felől ilyen alól meg
írt végezést az vitézlő A ndaházy A ndrás, Szent- 
iványi János és Pándy Zsigm ond uram ék előtt 
hogy egyenlőképen mind hárman az megneve
zett árva öcsénket, B a lassi Jánost mindenek ellen 
kezünk között híven m egtartjuk és m eg is ótal- 
m azzuk Istennek elrendelt nyilain kívül hitünk 
és tisztességünk alatt és senkinek az m egneve
zett gyerm eket kezünkből egyikünk másikunk 
hírünk és akaratja nélkül ki nem adjuk, hanem 
egyetértvén minden közönséges dologban mi 
hárman vagy iskolában  avagy azhová az szükség 
kívánja, oda adjuk. Ennek nagyobb bizonyságára 
adtuk kezünk írását, melyet pecsétünkkel m eg is 
erősítettünk.

A ctum  9. A ugusti in Újvár, anni 94.
P a c z o th  A n d r á s ,  b e k i, G a r m a t i  B a l a s s i  

M á r i a .  (P .H .) B a l a s s i  A n n a ,  G y a rm a ti(P .H .) .
[ A Sennyei-levéltárban őrzött eredetinek Bunyitay-féle máso 

lata a M. Tud. Akad. kézirattárában.]

52.

H i b b e  l a k ó i n a k  f o l y a m o d v á n y a  
R u d o l f  k i r á l y h o z  a B a l a s s a - t e s t v é r e k  és  
a  P a c z ó t h o k  e r ő s z a k o s k o d á s a i r ó l ,  f e l e m 
l í t v e  a B a l a s s a - t e s t v é r e k  h a l á l á t  é s  Hib- 

b é n  v a l ó  e l t e m e t é s é t .

[Kelet nélkül (1595.)J

S u p l i c a t i o  h u m i l l i m a  a d  S a c r a t i s s i m a m  
C a e s a r e a m  R e g i a m  M a j e s t a t e m  exhibita 
n o m i n e  f i d e l i u m  s u b d i t o r u m  j u d i c i s  et 
j u r a t o r u m  c i v i u m  a t q u e  t o t i u s  communi
t a t i s  o p p i d i  H y b b e  in H u n g á r i a .
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Sacratissim e Rom anorum  Imperator sem per 
A uguste, Serenissim eque rex H ungáriáé etc. 
Dom ine, domine nobis clem entissim e! Sum m a 
necessitate com pulsi et duro telo m iseriarum  
pressi ad Sacr. C aes. R egiam que M ajestatem  
expedientes hosce concives et incolas nostros, 
humillime auxilium et patrocinium im ploram us 
et petim us benignissim a ope C aes. et Reg. 
M ajestatis V estrae, ut in his et tantis aerumniis 
quibus expositi sum us, relevemur. E x p o n i m u s  
e t e n i m  Sa c r .  C a e s .  Ma j .  V e s t r a e  q u a n t i s  
g r a v a m i n i b u s ,  q u a n t i s  p e n s i o n i b u s  et  
q u a n t i s  l a b o r i b u s  h a c t e n u s  a f f l i c t i  et  
p r e s s i  f u e r i m u s  p e r  d o m i n o s  V a l e n t i n u m  
et  F r a n c i s c u m  B a l a s s i o s  g e r m a n o s  f r a t r e s ,  
f i l i o s  p i a e  m e m o r i a e  dom . dom.  J o a n n i s  
B a l a s s a ,  q u o r u m  u t e r q u e  j a m m o d o  i n f e l i c i  
f a t o  a l t e r  a d  S t r i g o n i u m  p r e l i a n d o ,  a l t e r  
a d  C a s s o v i a m  in p u g n a  c o n t r a  T a r t a r o s  
c a e s i ,  m o r t e m  o b i e r e  et  in t e m p l o  n o s t r o  
o p p i d i  H y b b e  u n a  c u m  d o m i n o  p a r e n t e  
s u o  a n t e  q u o q u e  d e m o r t u o ,  j a m  s e p u l t i  
sunt. N am  e praefatis fratribus non tantum 
nonulli agri et silvae cum earum  usibus adem pti, 
verum etiam in fundis nostris et intra ter
m inos nostros pagi exstructi et nobis novae 
pensiones et exactiones im positae sunt, m o
lendinum publicum in ipso oppido exstructum 
et nobis a multis annis et in reipublicae usus 
serviens nobis adem ptum , diversorium  publicum  
in m edio oppidi instauratum  est, extra quod 
nullus civium pro more prisco et antiquitus ser
vato, neminem quem que hominum (neque qui
dem  V estrae C aesarae  M aj. servitiis addictos, 
aüt nobis incolis quo genere consangvinitatis, 
vel affinitatis conjunctos) hospitio excipere sub 
m ulcta 12 rfl : accidit. Coctio cerevisiae non
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nisi certa pecuniae sum m a exem pta conceditur: 
Insuper quotidianis laboribus plusquam  Israelitae 
in regno Pharaonico opprim ebam ur, ut ne festis 
diebus nobis feriari et verbo dei vacare licuerit. 
Et nisi forte a Sacratissim a C aesarea M ajestate 
V estra tem pestive nobis succursum  fuerit, veren
dum est, ne res nostrae itemque reipublicae 
nostrae in pejus et gravius cadant et nulla sub
secuta mitigatione talium nostrorum onerum (qui
bus ne Hercules quidem  ferendis par esse possit), 
nos nostras m ansiones et domicilia deserere 
et alibi nidulari nostris cum conjugibus et liberis 
certum est et oportet, moderni etenim domini 
dominus A ndreas Pacolti et Franciscus alter 
frater ejusdem , affines supra dictorum fratrum 
(unam  sororem eorum quisque horum in uxorem 
duxit) de priore taxatione nil remittere inten
dunt, cum vix aequo jure hujus dominii et arcis 
Ú jvár successores (judicio multorum) hereditarii 
esse credantur, sed  potius dictam  arcem  rursum 
recidere et pertinere in ju s et usum cam erae 
Sacratissim ae C aesareae M ajestatis V estrae. 
N am  fam a fertur eam  arcem  Ú jvár domino 
domino Joanni B a la ssa  tantum ad certum tempus 
(quod jam dudum  elapsum  est) a V estra C aesarea 
M ajestate in usum  ipsius concessam  fuisse, quod 
et ipsam  rem sic se  habere liquide quoque patet 
ex litteris m andatoriis nobis (in simili infelici 
et rigido statu constitutis) datis ad dominum 
Joannem  B alassa , quarum  tenor et copia (si opus 
sit et p laceat videre) nobis praesto est. Inten
dentes igitur nos miseri et infelices homines 
tanta mole onerum at aerum narum  praegravati 
post obitum jam  praefatorum  dominorum Ba- 
lassiorum  (tum patris, tum filiorum) principiis 
obstare tem pestive per hos nostros concives, ad 
Sacratissim am  C aesaream  M ajestatem  V estram
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confugimus, humillime et obnixe orantes et 
obsecrantes: dignetur Sacratissim a C aesarea
M ajestas V estra pro innata clem entia et benigna 
largitione nobis pateniibus literis suis providere 
et nos praemunire, ut quisquam  tandem  haeredi- 
tarius dom inus et successor arcis Ú jvár et 
nostri nostraeque reipublicae tutor (optarem us 
autem  nos sub patrocinio V estrae Sacratissim ae 
C aesareae  M ajestatis plene perm anere) futurus 
sit, ut secundum  tenorem et vigorem  privilegio
rum nostrorum et divis p iae m em oriae regibus 
H ungáriáé nobis collatorum et a  V estra Sacra
tissim a C aesarea R egiaque M ajestate confirm a
torum conservemur, nec jam  tantis intolerabili
bus, quibus hactenus afflicti sum us (ut supra 
recensuim us) praegravem ur contra omnem nor
m am  divinae et hum anae justitiae et quidquid 
sic nobis contra omne jus et aequum  nobis 
oblatum  est, ad usum  reipublicae nostrae ut 
rursum veniet et resituatur. Factura V estra 
Sacratissim a C aesarea R egiaque M ajestas rem 
deo (retributori omnium bonorum) quam  gratissi
m am  et opus m isericordiae perpetua m em oria 
sibi posterisque suis dignum. R esponsum  
quam  clem entissim um  (voti ut com potes sim us) 
cum celeri expeditione nostrorum legatorum  
tenuissim is sum ptibus, prae ingenti penuria rei
publicae instructorum et priusquam  aliqua exun
datio aquarum  fiat (quoniam  oppidum  H ybbe 
paene vel ultra sexaginta milliarium distat), hu
millime petim us' Sacratissim ae C aesareae R eg iae
que M ajestatis V estrae fideles et humillimi sub
diti: judex juratique cives totaque com m unitas 
oppidi H ybbe in H ungária.

[Toldy Ferenc közölte a Századok 1874. évi. 416—8. 1.]
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N ó g r á d m e g y e  v é d ő i r a t a  B a l a s s a  
á r v á j a ,  J á n o s  m e l l e t t .

Losonc, 1595 dec. 11.

N os Melchior O ztrolw czky de O ztrolw ka vice- 
com es Judlium  juratique assessores sedis judi
ciariae com itatus N eogradiensis dam us pro m e
m oria, quod nobis feria secunda proxim a post 
festum  beati Martini episcopi . . . hic in oppido 
Losoncz loco et die celebrationis sed is nostrae 
judiciariae . . . pro tribunali sedentibus . . . nobi
lis Joannes W isw chany pro m agnifico domino 
Sigism undo B a la ssa  de G yarm at, velut In causam  
attracto contra generosum  A ndreám  Paczoth de 
Bewki et dom inam  M ariam  B a lassa  de Gyarm ath 
ac Joannem , pupillum  m agnifici quondam  V alen
tini B a la ssa  similiter de G yarm ath velut actorum 
cum nostris litteris procuratoriis exh ibu it. . . coram 
nobis quasdam  litteras binas, unas siquidem  
reverendissim i domini Stephani Feyerkeöw y 
episcopi . . . Nitriensis . . . per H ungáriám  locum- 
tenentis praeceptorias novi judicii, alteras 
vero . . . regiae M ajestatis . . . similiter praece
ptorias . . . m ox nobilis A ndreas A ndaházy pro 
praefatis actoribus, praefato siquidem  Andrea 
Paczoth cum nostris —  et pro dom ina M aria 
B alassa , consorte ejusdem  A ndreae Paczoth cum 
Scepusiensibus litteris procuratoriis ac pro prae- 
m em orato Joanne B a la ssa  cum revisionalibus 
ejusdem  ecclesiae Scepusiensis nostram  judicia
riam  exurgens in praesentiam , paria earundem  
litterarum . . .  a  nobis sibi dari postulavit, quarum 
prim arum  tenor talis e s t . . . [Fejérkövi levelének

53.
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tartalm a bennfoglaltatik az alább közölt m ásodik 
levélben] . . . alterarum vero verbalis series is est:

R udolphus S e c u n d u s ...........  fidelibus nostris
v icecom iti...........et a sse sso rib u s............ Com itatus
N eogradiensis —  Expositum  est M aiestati Nostrae 
in persona fidelis nostri magnifici Sigism undi 
B a la ssa  de Gyarm ath, filii m agnifici olim A ndreae, 
filii quondam  Emerici, filii olim Francisci B a lassa , 
de dicta G yarm ath, qualiter his proxim e praete
ritis tem poribus inter ipsum  exponentem, velut 
in cau sam  attractum ab una, ac Joannem , natu
ralem  et putativum  filium m agnifici olim V alen 
tini B a la ssa  de antedicta G yarm ath, filii m ag
nifici quondam  Joannis, filii dicti olim Francisci 
itidem B a la ssa  de eadem  G yarm ath, veluti acto
rem ab  alia partibus, ratione et praetextu occu
pationis certorum bonorum . . . .  praefati olim V a 
lentini ac m agnifici quondam  Francisci B a lassy  
fratris eiusdem  carnalis ac legitimi ad ipsum  
exponentem  devolutorum, per eundem que appre
hensorum, coram  vobis certa quadam  causa vobis 
bene cognita m ota fuisset et suscitata, in qua 
vos ad  ulteriorem procedúrám , dum procurator 
ipsius exponentis inter alias efficaces rationes 
et exceptiones suas ad incompetentiam praedicti 
Joannis, naturalis utpote filii antedicti Valentini 
B a la ssa  disputando non solum  nudis verbis atque
ex legibus re g n i........  verum etiam  certis literis
fidelibus Reverendi Joannis K w tthassy episcopi 
Jaurinensis et per dictum regnum . . . .  H ungáriáé 
Cancellarii nostri, tunc vero episcopi Quinque- 
ecclesiensis ac  praepositi m ajoris et vicarii C a
pituli Strigoniensis adjudicatoriis sententionalibus 
in foro spirituali superinde em anatis et coram  
vobis in instanti productis evidenter docuisset, 
ipsum  Joannem , velut ex illegetimo et incesluoso 
thoro procreatum  jus successionis in bonis avi-
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ticis dictorum Valentini et Francisci B a la ssa  mi- 
nime in se  transferri et derivari, eorumdemque 
successorem  dici ideoque neque praedictae actio
nis prosecutionem  ipsi com petere contra mani
festam  ipsius exponentis successionem  posse 
Ibidem vos non curatis praedictis rationibus et 
regni juribus, sed  et praescriptis adjudicatoriis 
floccipensis ipsum  quidem  Joannem , tamquam 
com petentem  actorem , adm isissetis, bona autem 
litigiosa saltem  ideo, quod esset filius praefati 
Valentini B a la ssa  et quod in eisdem  bonis 
natus et educatus fuisset, eadem que bona simul 
cum patre, prout vos praetenderetis, possedisset: 
e m anibus ipsius exponentis, veri utpote et le
gitimi successoris, excipienda, ipsique naturali 
—  quam vis divinis et ecclesiasticis legibus com
probato filio restatuenda fore praetextu novissi
m arum  regni constitutionum in factis illegitimarum 
occupationum  editarum  adjudicassetis, discus
sionem que vero successionis, veluti tabulam 
nostram  regiam  concernentem, vobis non com
petere delib erasse tis; nihilominus tamen bona 
praescripta eidem  Joanni ex eo, quod dicti quon
dam  Valentini B a la ssa  filius naturalis fuerit (inter 
legitimum et illegitimum non discernendo) ac 
proinde bona paterna in filium devolvi solere 
reddenda et restituenda ad judicassetis; et licet 
legitim as procuratorias praefati Incatti huiusmodi 
vestram  adjudicationem  et sententiam  maturioris 
revisionis et discussion is gratia in Curiam  Regiam
praesentiae utpote nostrae ap p e lla sse t ...........vos
tandem  nescitur quibus respectibus moti, cau
sam  eandem  in Curiam  R e g ia m ___ sim ul cum
tota serie et merito negotii transmittere recu- 
sassetis, prout recusaretis etiam  m odo praejudi
cio et dam no ipsius exponentis m anifesto. Sup- 
licatum itaque extitit M aiestati Nostrae in persona
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dicti expo n en tis........  ut nos eidem  circa prae
m issa de opportuno et condigno juris remedio 
providere dignarem ur (a törvényekre hivatkozás) 
vobis . . . .  firmiter praecipiendo com mittimus et 
m andam us, quatenus acceptis praesentibus et 
rebus sicut praefertur stantibus, causam  partium  
praem issarum  in eo statu, quo nunc existit, in 
Curiam  R egiam  nostrae scilicet praesentiae in 
praesentiam , maturioris revisionis gratia, absque 
onere et difficultate ipsius exponentis aliquali 
transmittere, atque interea restitutionem bonorum
ipsorum suspendere debeatis et teneam in i.........
Datum  Posonii, die dominico proxim o post fe s
tum omnium sanctorum, anno Domini 1595.

Exhibitae . . . .  dicunt ad presens m andatum  . . .  
quod tantum  contra A ndreám  Paczoth, alterum 
tantum actorem  et non dom inam  M ariam , con
sortem  suam , quae vel ex ep, praecipua actrix 
esse censetur, quod pupillus Joannes, filius V a 
lentini B a la ssa  de p rosap ia  sua sit et fratruelis, 
ideo nec contra dominum A ndreám  . . . sed nec 
contra ipsum  pupillum  quoad turbandam  execu- 
tionenr uti potest, postquam  et alias per jura 
regni cautum  est, quod executiones judiciariarum  
sentententiarum nullatenus turbari et procrasti
nari debeant, sed  ut potius ad  om nim odam  exe- 
cutionem praeveniant, svadent. Ideo clausula in 
litteris m andati ad finem addita super retarda
tione executionis contra m odum  praescriptum  
nullam habet locum, quod autem  ad transm it
tendam  appellationem  adtinet, quae per procu
ratorem  I.* facta est, in eo indebitam  facit expo
sitionem, quod judices transm ittere noluerunt, 
postquam  in instantia jam  in prom ptu sunt litterae 
transm issionales ad  instantiam  procuratoris I.

* [incatti 'v, in causam attracti]

r

Balassa Bálint összes munkái 39
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scriptae . . . imo et adm onitus sit procurator 
I. super extractione litterarum transm issionalium  
ideo in ea parte de indebita expositione, potius 
suo tem pore expectandum  erit judicium.

Nec enim novissim ae constitutioni conveniens 
esse  videretur, si et in quantum  praetensa dis
putatio ipsius I. contra pupillum  facta tardare 
deberet violenter occupatorum  bonorum resti
tutionem, postquam  A . [actores] non super quali
cunque successione causam  ipsorum  fundaverunt, 
sed  super violenta bonorum ab ipso pupillo 
occupatione, quod I. nullatenus negare potest 
bona pupilli e sse  occupata per illum, quia et 
nunc prae m anibus ejus sunt, nam  si a succes
sione Joannem  B a lassa  Sigism undus B a lassa  alie
num esse volet, id non privata violentia, s e d .. . 
per litteras ad judicatorias sedis M ajestatis suae 
facere deberet, sed quia ea omnia legitima I. 
praeterm isit, sed  tantum privata violentia manus 
su as in bona pupilli intrusit: ideo juxta delibe
rationem  jam  factam  expecto satisfactionem .

I. dicit, quod quia praesens cau sa  in ea ver
titur, utrum sit violenta occupatio, vel autem 
legitim ata bonorum apprehensio, id jure divini 
debuisset, quoniam  jura regni admittunt legiti
m os successores absque omni juridico processu 
bona ipsa fratrum defunctorum apprehendi, ap
plicari posse, quoniam  qui suo jure utitur, non 
videtur violentiam  exercere . . . Sententiasque 
judicum  spiritualium  sedes parochialis refutare 
vel em endare minime potest, constat autem 
Valentinum  B a lassa  ratione incestus convictuma 
fu isse et ex hoc proles ejusdem  quantum  ad 
successionem  bonorum capaces esse non pos
sunt: ideo prim um  et ante om nia necesse est, ut 
doceat se esse  legitim um  successorem , alioquin 
ab actione su a recedit.
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A . dicit: istam  replicationem  ipsius I. ad prae
sentem m ateriam  non tendere, sed si actionem, 
quam  super hac re fundaverit [így], suo tempore 
et loco responsum  habebit; restat tantum, ut fiat 
bonorum restitutio. I. protestatur et dicit, quod 
legitimum successorem  ex bonis legitime appre
hensis dominus vicecom es ejicere non potest 
Deliberatum  e s t : quod quia tantum contra p a 
pillum, Joannem , filium quondam  Valentini B a
lassa  et non contra A ndreám  Paczoth, sed  neque 
dom inam  M ariam  B a lassa , legitim am  videlicet 
tutricem praedicti pupilli m andatum  praesens 
em anatum  s i t : ideo debet condiscendum  cum 
pupillis per se quicquam  agere possit. Qua s  nos 
de verbo ad verbum  . . .  re sc rib i. . actoribus . . 
extradandas duxim us et concedendas.

D atum  . . .  L o son cz .. feria secunda proxim a post 
festum conceptionis beatissim ae V .M ariae ... 1595.

G e o r g .  K e r c z y ,  juratus a sse sso r  m. p. Lecta, 
publicata et extradata per notarium  sedis judi
ciariae Bay Ferencz [így]. (L . S .)

K ü l c z í m :  Paria quarundam  litterarum novi 
judicii et m andati Su ae  M ajestatis pro generoso 
A ndrea Paczoth etc. in facto castrorum  Kekkeő, 
Divin et Salgo . Debet fl : 3.

(A Sennyei-levéltár eredetijéről vett Bunyitay-féle másolat 
a M. Tud. Akadémia kézirattárában; ebből közölte a Rudolf 
király rendeletét Toldy a „Századok“ 1873. évf. 319—21. 1.)

39*
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A  b é c s i  h a d i t a n á c s  j e g y z ő k ö n y v é n e k  
(K. K. Kriegskanizley— Expedit—Protocollum)

B a l a s s á r a  v o n a t k o z ó  a d a t a i .
(1579— 1589).

1578 (166).

A z ezen kötethez t é v e s e n  hozzákötött index
ben hétszer előfordult B a lassa  neve, de a 
hozzátartozó protoc. elveszett.

1579 (167).

Junius. B eschaid  für Valentin B a lassa  vnnd 
wirdet ime sein  begern wegen seiner Ablas- 
sung in Poln abgesch lagen.

Idem. A n Ob. Z u  E rla wegen Valentin Balassa 
vnnd halltung desselb . vnnd w ass Ime in allem 
zubewilligen.

Junius. V alentin B a la ssa  andern Beschaid w egen 
seines A bra isen s halb in Poln.

Junius. Beschaid für Valentin B a la ssa  wirdet 
seiner Pieten d a s  er in Poln weitters nit 
raissen vnnd zu E rla dienen wolle mit gnaden 
angenom m en vnd ime daneben angezaigt was 
sein Vnnderhallt vnnd besoldung sein solle.

Junius. Obr. zu E rla  B a la ssa  V alendts vnnder- 
haltung auf 50 Pferd desselbs betreffend.

Junius. Beschaid für B a la ssa  V alend sein Ent
schuldigung gegen  dem  Künig zu Poln seiner 
hinein reis halb vnnd ergetzlicheit seines auf- 
gewendten V ncosstens zu Erla betr.

Junius. A n  H anns Bapt. V  Kulonitsch des Va- 
lends B a la ssa  herum bgebung drein Monat 
vnnd ergetzlicheit seines zu Erla dienens halb.

Julius. Antwurd an H annssen Rueber (?) alles 
die Underhalltung Nicklassen G rafen von

54.
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Serin, G essty  Ferenzen, V alend vnnd andreen 
B a lassy  vnnd G eorg H om onnay betr.

A ugustus. Antwurt and H anns Bartlm e von 
Kolonitsch die Befürderung der Bezallung 
geen Erla Underbringung Valentin B a lassa  
vnnd erkauffung eine A nzal W ein betr.

1580 (168).
Sem m i.

1581 (169).

Febr. H anns Rueber w egen B a lasy  W alendl vnnd 
d as sich V il Landtleutt mit Polen, vnnd 
Sibenburgen in besoldung einlassen.

Februarius. Idem. (O brist zu Erla) P. B a lasy  
diener so den Postpotten angriffen vnnd seiner 
des B alasy  Ausstellung.

M artius. Valentin B a la ssa  schikcht den dely 
geen Cescha.

Julius. Valentin Balascha vm b A ltsol. W enn 
sich Verminderung dissorts zutregt So  wollen 
die . . . .  des Supplicanten neben andern auch 
mit G naden eingedenkch sein. (3 ?) Juli 1581.

Septem ber. Valentinus B a la ssa  umb des dersfy 
officiolath.

1581 (170).

A z index hiányzik.

1582 (171).

Januarius. Hanns Rueber p. Valentin B a lassa  
Rechtssachen.

M artius. Valentinus B a la ssa  vm b V yw arW esprin  
oder Pallotha S. C aesar. M tas oblata occasione 
dni B a la ssa  benignam  inter alios habitura est 
rationem. Interim m oram  aequo animo ferat. 
2 M ari. 82.
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Martius. Handlung zwischen Valentin Balassa 
vnd Balthazern Zrini.

Maius. Valentinus Balassa wegen seines Bruedern 
Franciscen Balassa Taflgelltt auff die 25 be
willigten Pferd oder den halben Teil seiner 
Gehabten zu Puesz. Mgco dno Francisco Ba- 
lasy solummodo solutio ordinaria 25 equitum 
concessa ac promissa est, ea decebit ipsum 
contentum esse. Reliquum subsidium mensae 
concedj non potest ob alias innumeras expen
sas, quibus Agriae ad sustentationem militum 
opus est 12. Mai 82.

Julius. Valentinus Balassa vmb ein jerliche Pen
sion vnnd dienst. B. Pensio annua, quam petit, 
ob expensas innumeras alias bellicas dari non 
potest. Sed si alioquin conditio aliqua sese 
obtulerit, tunc sua Ser[eni]tas supplicantis beni
gnam rationem habitura est. 24 Jul. 1582.

Julius. Valentinus Balassa vmb Pallotha, Ungwar 
oder vmb erlaubniss weitter zu ziehen.

Oktober. Valentinus Balassy de Giarmath. Caesar. 
Mtas. Capitaneum Carponen. Eg. Georgio 
Fanchy utpote eorum locorum expertissimo 
conferendum duxit. Itaque dnus Balassa aliam 
occasionem operiri debebit. 29. Okt. 82.

November. Idem den Handl. zwischen Balass 
vnd Borbel betr.

November. Balassa Valindt entschuldigt sich auff 
dass ime benothen werden von Erla abzugehn.

November. David Ungnad p. Valentin Balassa 
vnderbringung.

December. David Ungnad p. Balassa Walindt.

1582 (172).

Martius. Kolonitschen p. Valentin Balassa Abzug 
von Erla vnnd abraittung.
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September. An Valentin Balassa sich von Erla 
hinweg zubegeben.

Oktober. Eidem vber d. furhallttung 3 Monat 
Valentin Balassa zuberichten.

Oktober. Antwurth an Valentin Balassa der ge- 
betten haubtmanschaftt Carpen halb. Soll sich 
bis zur andern gelegenheit mit einer anzal Pferd 
betragen.

November. Antwurtt an David Ungnaden Valen
tin Balassa Unnderbringung halben.

November. David Ungnaden wegen d. von Alt
soll beschwer wieder den Balassy Walindbetr.

December. Antwurtt and David Ungnad Valentin 
Balassa Vnderbringung an der pergstettenischen 
Granitz betr.

1583 (173).

Januarius. Valentin Balassa begertt den schriftt- 
lichen Prozess zwischen ine vnnd den Barbiel 
Andraschen, so dem Rueber eimgeschlossen 
gewestt. Herrn Rueber feldobrislen zugestellen 
vnnd zubeuelhen, dass er dem Herrn Balaschy 
den Process wieder zustelle sich desselben 
seiner Notlurfftt nach zukunfttigen ferrner hand- 
lung zugebrauchen habe, hat er dan bedenkhen, 
so wirdet was wissen zu berichten. 14. jan. 
1583.

Januar. Rechtlicher Prozess Valentini Balassa 
wider Borbei Andraschen vnndjoannen Bathay.*

Februarius. Idem wegen Balassa Valend hand- 
lung Ist vnnder Divin (?) gewesst.

Februarius. Idem 10 monatliche Zallungshandlung 
Balassy vnnd anders betr.

April. Valentinus Balassa contra veterizolienses 
et Barbaritshium.

Majus. Valentinus Balassa begertt Tockhay.
* Alább Barchay.
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Majus. Valentinus Balassa bégért Toggay. Itern 
vmb ein Pension will sonst in Poln.

Junius. Balassa Valend vmb vnderhallttung.
11. Julius. Valentinus Balassa das er die Zehent 

vor seinen eignen güetern selbst besteen müge 
In die hofkammer zugeben, die herrn wissten 
am bestten wie es mit diesen Zehenten ge- 
schefften darauff si dann auch den herrn Supp- 
licanten wissten zubeschaiden. 11. Jul. 1583.

Julius. Agriensis bericht auf der vor Altsol vnnd 
Schembnitz Cleg wieder Valentin Balassa. Also 
auch seiner vnnderhalttung halber.

Augustus. Balassa verantwurt sich auf d. Stett 
Schembnitz vnnd Altsol Clag.

September. Valentinus Balassa pangirt (?) sich 
abermalen wegen d. von Altsol vnnd Schemb
nitz Clag.

November. Valentinus Baiassa vbergibt ein Kundt- 
schafft der spanschafft Zol. wieder die von Alt
sol vnnd Schembnitz.

1583 (174).

Januarius. Antwurth ad eundem (David Ungnad) 
das Pograny hilff in behandlung der Kriegs- 
leutt1 Handlung mit dem Barbaritschen Fanchy
fherrn (?) v n n d ................... 2 Valentin Balassa
betr.

Januarius. Valentino Balassa mit erwiderung, 
das die handlung zwischen ine vnnd Borbély 
Andraschen vnnd Joann Barchay dem Rueber 
zu guetlicher Vergleichung zugeschickhe. In 
simili an Borbély Andrasch vnnd Barchay 
Janusch.

Martius. Verweiss an Valentin Baiass wegen 
seiner diener eines an Nagh Fabianss vnnd
1 Itt másról van szó.
2 O lvashatatlan  szó.
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eines Burgers zum Altsol dienerin geübten 
muett willen vnnd Frävels.

April. An Ferdinanden Samaria vnnd Zelemiry 
László zwen des Balassy diener dortten an- 
zunemen vnnd zur arbeit zu halltten.

April. An David Ungnaden p. Vnderbringung 
Valentin Balassa.

April. Antwurtt an Valentin Balassa seines mit 
Georgen Barbaritschen habenden Missver- 
stendts halben.

April. Francisco Dobo Valentin Balassa vnnd 
Georgen Barbaritsch wieder mit einander zu 
vergleichen.

Majus. Valentino Balassa wirdt ein haubtman- 
schafft über 100 pferd zu Tewa angetragen.

Junius. Antwurtt ad eundem (Dobó)................. 1
beschwer wieder Valentin B alassa................... 1 2

Junius. Francisco Dobo vber Valentini Balassa 
denen vom Altsol zugefuegte vngebuer zu
berichten.

Junius. Agriensi vmb guetachten etliche Valentiny 
Balassa eingebrechte begern vnnd beschwerung 
der Altsoler betr.

Junius. Barbaritsch soll vber des Valentini Balassa 
denen von Altsol zugefuegte vngebuhr berichten.

Julius. Valentino Balassa werden der von Schemb- 
nitz vnnd Altsol beschwer etlich Begangenen 
Ungebur vmb sein Veranltwurttung zuge- 
schickht.

Augustus. Francisco Dobo was der Baiass auf 
der von Schembnitz vnnd Altsol Clag einge
bracht, soll sein weittern bericht darauff geben.

September. Francisco Dobo soll den Bericht des 
Balassa Valents halben mit denen von Altsoll 
vnnd Schembnitz befürdern.
1 Itt másról van szó.
2 Itt ismét másról van szó.



September. Antwurt an Balassa Valindt seiner 
mit denen von Schembnitz vnnd Altsol haben
den handlung halb.

Oktober. Der Statt Altsol solle vber die hand
lung mit dem Balasen weitters berichten.

November. Agriensi abermals des B alassa  Va- 
lendt eingebrachten entschuldigung wider die 
von Altsol vnnd Schembnitz zuberichten.

December. Agriensi werden abermals etliche 
schritten in der zwischen Balassa Valind vnnd 
denen von Altsol schwebenden handlung vmb 
guetachten zuegeschickht.

1584 (175).

Januarius. Agriensis mit guetachten was in der 
strittigen Handlung zwischen Valentinum Ba
lassa vnd denen von Altsol furgenomen.

Julius. Imperator p. Balassa Walendts Vnder- 
hallttung.

Augusztus. Idem (Imperator) p. Walass Walindt 
vnnd Passirung Íme 800 Tallér jarlich Pension.

September. Imperator p. Baiass Walindt Item: 
Hansen Rueber Registrator.

December. Christoff Vngnaden bericht p. Balassy 
Walindt Außzug Rosenbergers beschwär vnd 
Teräkh Andraschen ableiben halber.

1584 (176).

Index hiányzik.

1585 (177).

Semmi sincs B. B.-ról.

618

Semmi!
1585 (178).
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1586 (179).

Oktober. Valentinus Ballassy p. Erlaubniss in 
Sibenbürgen zu seinen freunden . . . .  raisen.

1587 (180).

Semmi.
1587 (181).

Semmi.
í 588 (182).

Februarius. Beschaid für Valentin Balassa der 
begertn vnderbringung vnd befüerderung an 
der gränitz.

Februarius. Kollonitschen p. Balassa Walendt 
beschwär, seiner in Ob. Hungern eingezogenen 
diener halber vmb bericht.

Februarius. An die pergstätterischen hungari- 
schen Commission p. Balassa Wailind Vnder
bringung mit etlichen Pfärdtten zu Wywar.

Aprilis. Valentini Balassa beschaidt wegen sei
ner Vnderbringung zu Wywar.

December. Valentino Balassa soll nichts tättigs 
wider Ferdinanden Samaria fürnehmen vnd 
d. E. Dl. resolution seiner beschwärnis hal
ber erwartten.

1588 (183).

23. Februarius. Valentinus Balassa bégért den 
Officiolat Zevleosien. Zu Wywar gegen Dar- 
leichung ainer Summa Geldts Auff die Hof 
Cammer ob bey den herren vieleicht der hun- 
gerischen kammer bericht alberait einkhummen 
sein möcht, sonnsst war vieleicht nit so gar 
zu wiederrathen, damit Ime der halb taill dess 
pegertten officiolats gegen dem dariehen, 
deßen Er sich erpotten zu etuas seiner Con-



tentierung bewilligt wurde nuhn die herrn 
Jne Balassa zu beschaiden, oder aber Jne auf 
die versteundt bereittung zuweisen vnd den 
Commissarien die Nottwrfft hierüber heften 
andeutten lassen. 23. Febr. 88.

Februarius. Valentinus Balassa wegen Peuelch 
an die hung. Commission, seiner Vnderbrin- 
gung halber.

Februarius. Nagardin [?] guetachten über Valen
tinus Balassa beschwär contra Kollonitschen 
seiner eingezogenen diener halber.

Aprilis. Valentinus Balassa vmb aigentlichen 
peschaid seiner vnderbringung auff d. hung. 
gränifz.

1589 (184).

Junius. Idem (Samaria) p. Pevelchs an Locum- 
tenentem die citation etlicher wywarischen 
Peuuclkhs vnd dienstleutt zum rechten gehn 
Eperies auf Valentini Balassa diener anhalltten, 
derzeitt einzustellen.

December. Ferdinanden Samaria vnd Valentin 
Balascha Ehrhandlungen. Item der Vywarischen 
Khriegsleutt beschwär contra Balascha, wegen 
erwiesenen gewalts bei Eperies. Nota, diese 
schrifften hat herr Pálffy originaliter, mit des 
h. Presidenten bewilligung hinaus genuhmen. 
26. Jul. 89.*

1589 (185).

Julius. Valenlino Balassa Verweis seines zu 
Eperjes auf der Straß gegen etlichen Vywari- 
schen dinsfleutten geübten gewalt vnd iniuri 
halber.

1590 (185).
Semmi.
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1591 (186).

Az indexben idézett hely Balassa Ferencre vo
natkozik.

Az 1591 (187), 1592 (188), 1592 (189), 1593 (190), 
1593 (191), 1594 (192) kötetben nincs semmi 
Balassa Bálintra vonatkozólag.

1594 (193).

Semmi. Itt keresztnév nélkül szerepel kétszer 
B alassi, mindkettőhöz a registrator a szélére 
Franc.-t irt.
[Eredetije a bécsi hadi levéltárban. Dr. Takács Sándor 

szives közlése.]

55.

Rimay Ba las sa-apologiá ja .

Az istenek s istenasszonyok egyetemben új 
harcol kevernek [majgok közt az égben s tusa
kodással . . .  „ . . . . Balassa Bálint“, úgymond.
Tudni akarod, kik s melyek..........kevés szók
kal értsed: Mercurius, Mars, P allas..........Mer
curius nyelvét, Mars kardját, Vénus az . . . 
Pallas az elméjét s Apollo az versét kéri. „O 
tudós, poéta, orátor, jó vitéz és szeretettel le
gyen bátor, de bennem ezek mind vannak“, azt 
mondja Minerva; „én mind haddal biró isten- 
asszony, mind bölcs s mind szép vagyok, az mi 
táborunkat lakja azért Balassa Bálint“ úgymond.

Ez versek által Balassa Bálint uramnak dicsé
reti tulaj doni tásában az jámbor barátom, noha 
az maga dicséretinek az keresésétől távol vagyon, 
de valamely elme általiáthatja azt, ez egyníhány 
igék mint vannak öszvefoglalva s mennyi messze- 
való értelemre terjedjenek is ki, bizony böcsül-



heti az verseket is felette s az mesterének tudo
mányát is igazán szeretheti. Irt sokat, többet is 
dicsírettel mind az két atyafi felől, de ez egy- 
níhány szép mesterségő igicske, mennyit kell az 
több írásának is tulajdonítanunk, szép zöld cé
gérét mutatja s ö t é t e n  is . . . elég világossággal 
égő szüvetnekéí^mitathatja..........

Nevetheti netalám némely ezt s véteknek is 
tulajdoníthatja bennem, hogy ez urfinak dicsé
reti szaporításában fölötte vak vagyok s néma 
vétkeinek elhallgatásával. Az a jámbor azért 
térjen vissza az én írásimra és olvasson ott
ehez való dolgot s itt is találja m eg........ hogy
valakiben az jóságok meghaladták s följülmul- 
ták az vétkeket, az írók . . . .  az nagyobbik s 
főbbik részét szokták abban mindenkor ékesíteni 
s példára is egyebeknek vétke elhallgatásával 
előhozni. Mint Themistoclesbe nagy vétkek vol
tának, de azoknál [a] vétkeknél mind nagyobb
volt s főbb is az a jóság, hogy Xerxes........
hadát, kinél nagyobbat föld nem viselt s nap 
nem látott soha, megverte kevesed magával s
országát az adó a d a ........fizetéstől, nyomorult
rabságtól s veszedelemtől és gyalázatos szol
gálattól megszabadította, kevés emlegeti azért 
vétkét, de az salaminiai harca s okossággal 
viselt vitézsége örök emlékezetben él. Fabricius 
sem volt vétek nélkül, de az vétkeket nem emle
getvén, minden história dicsírettel áldja benne, 
hogy Pyrrhustól országa kárával az pénzt fel 
nem vette s nagyobbnak tartotta országát . . . .  
[mintj király nagy kincsét................................. .

............ s dicsíretben hordozza mostan is minden
rend a z ..............ő is azért az ő fölötte való
n agy  emberségéből, mint . . . .  érdemem fölött
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böcsülött s valamikor szembe........mindenkor
bizonyította arról való szíve n e .............. velem
fogyatkozott állapatja miatt kedve.............. nem
rnivelik, sőt az én szerencsém.......... vei az ő
szerencsétlenségét is minden......... vigasztalta.
„Ha tenéked — mondván — az szerencse hamis 
s az emberek abba nem esmernek, ami vagy 
és volnál, mit bánkódom, ha énhozzám kemény 
és ha nem közli is velem semmi böcsületes 
ajándékát. Valamikor vagy láthatlak, vagy em
lékezem felőled, mindenkoron vigasztalom — 
mond — magamot veled“ etc. Én azért, aki 
minden ez országban velem együttélőknek az 
életekre és érdemekre vigyázok s kiszolgálni is 
akarok minden böcsületérdemlő embereknek jö
vendőben való jó neveknek........  ezeket az jó
hírnek örökségéből kihagyjam-e, kik mind hazá- 
joknak és nemzetségeknek sokat szolgáltának s 
mind énhozzám böcsületes jóakarattal voltának? 
Ne éljek én, hanem.......... a végre, hogy az jó
ságos cselekedetnek az em lék ............................

Azmennyire ő szeretett s Ítéletem alá adta 
mind magát írását, úgy gyönyörködött az én 
..........ötét való szeretetem............. sokak ítéleti
nél és inkább bocs............ahol ezt írja: „Két
ség nélkül hiszem, hogy............mostani szarán-
dokságomnak eredeti[t]........és állapatját nem
tudják, azok közül......... rágalmazással szólnak
felölem, de ha virtutis aemula est in\idia, invidi
am autem seq subsequitur livor et obtrectatio, nem 
kell azon, uram, csodálkoznom s rágalmazásokon 
fölötte bánkódnom. Ennékem elég az, ha Kegyel
med s egyebek, kik olyak, mint Kegyelmed, 
azaz quorum virtus nativa aliis quoque virtuti
bus est cumulata, szerettek s tinektek . . . .  meg 
nem hül szívetekben az emlékezetem s kedves
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lehet is életem instar omnium vos mihi tre- 
quatuorve estis etc.“

Plato mondása szerint azért, virtutis sublato 
praemio, nemo est, qui virtutem sequatur. Valas 
hol az jóságos cselekedetnek az jutalma el vagyon 
vettetve, ritka, aki annak az rendit és tisztit 
követhesse.

De bizonnyal hiszem azt én, hogy ha annak 
az mi Alcibiadesünknek is (hogy így szóljak) 
jószáginak és elméje gyümölcsinek adattatott 
volna oly piaca, ahol azoknak hasznát kitere
gethette volna: mind nevének és mind hazájának 
sokat szolgálhatott volna s ottan nagyobb bi
zonyságért legyen im ez ő maga írása ide- 
helyheztetve, kit ezen igékkel írt az jó emelé- 
kezető öccsének egy Krakóból küldött levelébe: 
Ne véljen, uram, senki oly bolondnak (stb. lásd 
a L ev e lek  közt az 569. lapon.)

[Ezt az Apologia-töredéket Ipolyi A. fedezte fel s közölte 
„Rimay J. államiratai“  Bp. 1887. 79—81. 1., az utolsó töre
dék, mely valószínűen ehhez tartozott, a sajókazai könyvtár
ban van s onnan B. Radvánszky közölte ,,Rimay J. munkái*,
B p . 1904 . 2 6 7  1.]
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PR A EFA TIO .

Quorum immortalitate digna scriptis in hoc 
libello Epitaphiis celebratur memoria, fuerunt 
ii insignes omnino heroes vixeruntque non sine 
summa militaris scientiae veraeque Hungaricae 
strenuitatis laude: atque utinam diutis etiam, Dei 
opt: maximi concessu ac munere vivere his ipsis 
licuisset, non tantum certe tamque deplorandum 
bonorum militum defectum nunc pateremur. Nam 
tametsi in omni vitae genere, magna idoneorum 
praefectorum laboramus penuria, in primis tamen 
in gerendis bellis bonis destituimur ducibus ac 
veluti in regenda, dirigendaque tuto navigatione 
bonis beneque peritis naucleris, qualibus si 
unquam nobis opus erat, profecto hoc potissimum 
tempore unice opus est, ubi nos in mediis haeren
tes malis, ac fluctibus quasi marinis jamjam 
absorbendi, extreme periclitamur. Heroum isto
rum, de quibus hic a multis multa praeclare 
scribuntur, praedecessores quoque, utpote Mel
chior et Johannes, quantum superioribus Hun
gáriáé partibus, sua fortitudine ac strenuitate 
servierint profuerintque toti huic regno, satis est 
perspicuum eorumque eo nomine laudes scriptis 
J. Sambuci digne extant celebratae. Hi vero ipsi 
a Joanne prognati, quantam apud omnes bonos 
de se spem et expectationem concitärint, clarius 
et notius est, quam ut ulla probatione egeat: 
cum toti superiori Hungáriáé satis constet de

40*
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stupenda eorum audacia vereque heroica mag
nanimitate, strenuitate, fortitudine, constantia 
quibus illi virtutibus principi totique huic patriae 
suam probarunt fidem atque industriam idque 
ipsum (permissione Dei justissimi ob multiplicia 
nostra peccata sic ferente) morte quoque ipsa 
eaque sane perhonorifica abunde testatum reli
querunt. A variis enim pluribusque hostibus 
plurimis affecti confectique vulneribus, ex hac 
vita praeclare omninoque gloriose migrarunt. Si 
forte quis objiciat, alterum eorum magnis labo
rasse vitiis iisque pene enormibus, is simul 
meminerit communes omnium hominum fragili
tates, quibus nihil tam magis proprium, quam 
peccare, quam labi. At vero bonum quod ut
rique eorum per Dei optimi maximi gratiam, 
eximium sane atque excellens inerat, ut caeteris 
quoque nationibus innotesceret pro clarissimaque 
ipsorum in universam rem Christianam merita, 
sempiternam etiam post mortem foverent memo
riam: Sequentes de ipsis versiculos bono studio 
edere voluimus, quo qualecunque nostrae etiam 
erga mortuos benevolentiae extaret testimonium. 
Tuum, Christiane lector, erit id quoque in opti
mam accipere partem. ^ ^  *

GENEROSO DOMINO CHRISTOPHORO DARHOLCIO etc.

Domini et patrono plurimum observando.

Magna tua est pietas, constantia magnaque laudis,
Extat amicitiae vis quoque magna tuae:

His etiam vivis ambobus ut ante fuisti,
Sic modo defunctis fidus amicus ades.

Nam quoties laeto superastis Marte Tomitam,
*  Christophorus Darhole.
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Plurima laetitiae mens tua signa dedit:
Ast ubi jam moesto vidisti Marte peremtos,

Hei mihi moestitiae qualia signa dabas:
Haec quoque testantur lugubria carmina vatum,

Te domino lucem quae reperére suam:
Nam non ingenio parcis fulvoque metallo,

Extet ut aeternum nomen utrique suum.
Dispeream, nisi talem animus meus optet amicum,

Quo duce vivus et hic post mea fata forem.

Tuae Amplitudini addictus cliens humilimus

Jan u s B a lo gu s 
Revistsensis.

ELEGIA seu LAMENTATIO ET QUERELA HUNGÁRIÁÉ, 
super interitu et funere fortissimi herois FRANCISCIBALASSAE, 
scripta á Johanne Balog, concionatore Szilvensi et Demetensi, etc.

Tunc meos inter genitos velut alter Achilles,
Sic Francisce potens Marte Balassa cadis?

Tunc, inquam, dilecte magis, mea viscera Nate 
Frigidus effuso sangvine membra jaces?

Quid truncata manus? quid in atro sangvine manans 
Hoc caput? haec lateris nuda quid ossa tui?

Hei mihi, Cadneae miserandum Penthea matres 
Non ita crudeli comminuere manu:

Non ita jucundi laniavit Adonidis artus 
Qui manet in silvis sus Cytherea tuus.

Fare, age, fuse meis lacrimis ulnisque recepte?
Quo tuus ex isto spiritus ore fugit?

Quove corruscantes oculi? vel eburnea colla?
Vel roseo tinctae saepe colore genae?

Pectore cum firmo fortis quoque robora dextrae?
Saepius hostiles qua cecidere manus?

Quo genus excelsum? decus aut virtutis avitae? 
Sangvinis aut proles est ubi cara tui?



Posset ut ad seros post secula longa nepotes 
Fortia magnanimi facta referre patris.

Num mihi, dulce decus, toties velut ante solebas 
Incipies tali dicere verba modo?

Nil metuas, dilecta parens, superabimus hostem,
Hic tibi mox fiet praeda cruenta Getes:

En vinctaque manus, gladio jugulataque colla,
En reduces capti vincla soluta vident.

Ante diem certe tua, mi carissime fili,
Fata gemo planéta, membra recondo solo.

Ergo vale longum mihi jam dulcissime Nate;
Da veniam, lacrimis oscula mista cape.

Vos famulae moesta haec mea membra capessite, ferte 
Inque cito stratum fessa locate torum,

Vos vero gelida caput hoc perfundite lympha,
Tum madida sparsam cingite veste comam.

Haec mihi mox nigro pateant tegumenta colore;
Hinc risus abeant, hinc choreaeque leves 

Nescio quid lethale fero, calor ossa reliquit 
Immitique rigent ilia nostra gelu.

Ludit et interdum fugiens morientis imago,
Alloquor, alloquitur; verba do, verba dabit.

Nunc exultat equo, tremulo nunc fulminat ense,
Nunc tereti clava castra fatigat, ait,

Eia agite unanimes socii? metus omnis abesto?
Jam Deus ultor adest, jam cadit hostis atrox.

Ista meos dum sic fallunt insomnia sensus,
Hoc, crucior dulci cassa quiete, magis.

O spes invanas, o res, 6 fata meorum,
Ut nihil in toto, quod manet, orbe manet.

Tu licet Alciden superes tu Nuniadenque 
Huc ades et paulo post mihi nullus eris.

Quid mea Democritus non videat omnia, quid non 
Ore madens semper lugeat Heraclitus.

Ah Pater omnipotens, num plus mea crimina possunt? 
Ignoscas flenti sed tamen ipse, mihi.



Nam super haec pietate Heros insignis et armis 
Dum cadit, est patriae magna ruina suae.

Vastabit geticus Gradivo plurima Caesar 
Oppida, Vulcano depopulante domos 

Abducelque meos et vincula ferre jubebit 
Et dabit indignae corpora multa neci.

Heu mihi, cum pueris fugite in loca tuta viarum?
Nupta puella, tibi, non quoque nupta, cave?

Cur Jaurina domus muroque vadoque superbis?
Incola mox in te Turea manebit atrox?

Non minus ignivomae, melius mihi fida Cornaron, 
Sulphureis cannae concutiere globis.

Agria quam metuo, spes sis licet una meorum,
Ne pulsanda iterum glande tonante fores.

At mihi conventus Germania coget inanes;
Sarmata promittet saepe Polonus opem.

Scilicet haud refert, paries cum proximus ardet:
Vicinus vobis hostis amicus erit.

ELEGIA FORTITUDINIS HUNGÁRIÁM CONSOLANTIS AC 
ANIMANTIS, eodem Autore.

O dilecta soror, qua nemo sangvine junctus,
Ut memini, nobis tam propiore fuit.

Vulnere quae gaudes rigidi Mavortis et armis,
At fera bella viros atque ciente tuba:

Cur tua mens moerore labat? vox faucibus haeret?
Laesaque continuo membra dolore jacent?

Non equidem inficior, multis inimica Balassae,
Esse tibi jusso fata dolenda modo:

Ecquis enim matrem lacrimantem in funere nati 
Ad tumulum, demens ni foret ille, vetet?

At nimis hic oblita tui es, nimis indulgesque dolori,
Vix animos istos ista querela decet.

Nonne tibi toties validum ruiturus in hostem 
Talibus assvevit verba referre modis;
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Quid veneranda Parens longe me vivere velles?
Forliter his annis me cecidisse juvat:

Certa mihi mors est, semel est mihi morte cadendum 
Non tamen in plumis occubuisse velim.

At dissecta manus misere caesumque cadaver?
Tunsaque cum ferro turpiter ossa patent?

Scilicet hoc Mavortis opus; sic itur ad arma:
Gloria sic fortis quaeritur alta viri.

Hectoris ad Troiam gelidum sine sangvine corpus 
Hostis humi rapidis ipse trahat equis.

Fertur et Aeacides caute superatus Achilles,
Dum Phrygiae captus neptis amore fuit.

Vivit Zriniades, celebris quoque Turius heros, 
Abstulit ense licet tureus utrique caput.

Quot capita atque pedes, quot pectora ad aera livent?
Ac appensa cruci solis ab igne calent?

Talibus haud tellus, sed erit fera viva sepulcrum, 
Ignis, avis, piscis, ventus et unda, prius:

Non tamen haec cessant, nomen florebit ut amplum, 
Sic ea cum Blassi corpore viva forent:

Non periit, sürget melior, modo corpus in urna,
Fama manet terris, spiritus arce poli.

Nulla sed est soboles? quasi jam diffusa per oras, 
Per sobolem tantum fama virere solet.

Nec genus est nullum, vivis sate patre Valente 
Care puer, fratris spesque decusque patris.

Ambo etiam fratres ambas duxere sorores,
Frater uterque Patotz, utraque Blassa soror.

Frater uterque sui generis memoranda propago, 
Subsidium patriae, Martis et Artis honos.

Et tibi sunt plures fortissima pectora nati,
Nomina qui vero milite digna ferant:

Seu velocis equi quatiant calcaribus armos,
Seu pede festino quo lubet ire velint,

At tibi Turea domos ferro vastabit et igni,
Fulmineo natos vel petet ense tuos?



Quid si tota rues? tamen hic tibi fama superstes, 
Ac erit aeternum post tua facta decus.

Troja jacet, sed Troja viget, sic Graecia bellax 
Romaque cum veteri Perside clara manet.

Quid memorem Solymas, arces Judaeaque regna 
Assyriosque duces cum Babylone truci:

Quid simul excelsam magnae Chartaginis urbem;
Ad Pharium quondam bellaque gesta fretum: 

Ista tamen vivent hujus dum machina terrae,
Dum nitidi caelis orbita solis erit.

Fallor: adhuc invicta manes, 6 Pannona tellus:
Sis licet adversis undique pressa malis:

En soror ipsa suas tibi Transylvania vires,
En bene pacatas porrigit illa manus:

En simul assurgens vicina Polonia, vobis 
Mittit ad Arctois agmina multa jugis:

Hinc Germana cohors, Hispanus et Italus illinc 
Per vada, per terras aggrediuntur iter:

Terga dabit curvo qui saevit acinace passim;
Quique Pelethroniis vos populatur equis.

Ipse Tomitanae Moldavus et incola terrae 
Tartaron ex alia parte fugare potest:

Sive Lycaoniam velit huc transire per Arcton 
Sive per Eoas barbarus hostis aquas.

Exulet asl raptor, turba ebria, foeda libido,
Quéis super exarsit vindicis ira Dei:

Hafdis ad campos ob crimen Acanis iniqui 
Ter deni cum sex occubuere viri:

Interea nec erat castris placabile Numen, 
Carmiadae donec poena luenda fuit.

Nunc opus est pietate Soror, nunc pectore firmo: 
Hoc etenim pacto prospera bella geres.

Ergo rogandus erit Deus, haec obstacula tollat;
Ille reversuris mitia fata dabit.

Dum loquor, horribili reboant tormenta fragore, 
Martia cum lituis timpana pulsa sonant:

Surge soror citius lecto, bella undique bella. 
Armorum strepitus undique, surge soror,



EPIGRAMMATA 
Eodem authore.

Quid Franciscus erat, quaeris, peregrine, Balassa? 
Hectoris hic pectus, pugnus Achillis erat.

ALIUD.

Hectora quid fortem jactas? validum quid Achillem?
Hectore major erat, major Achille fuit:

Illi pro patria pugnant: pugnavit at ille 
Pro patria, vera pro pietate simul.

ALIUD.

Huic pietas Davidis erat Paridisque venustas, 
Hectoris huic animus, robur Achillis erat.

ALIUD DE FRATRE IPSIUS.

Diique deaeque simul caelo nova praelia miscent: 
Certatim petitur cuique Balassa Valens,

Nosse velis qui sunt et quae sint, accipe paucis: 
Mercurius, Mavors, Pallas, Apollo, Venus; 

Mercurius lingvam, Mars ensem, Cypris amorem, 
Ingenium Pallas, carmen Apollo rogat.

Ille sciens, vates, orator, fortis, amatus,
Sit licet, haec mihi sunt cuncta, Minerva refert: 

Sum dea bellipotens, sapiens sum, sum quoque pulchra 
Nostra Valentinus castra Balassa colat.

ALIUD.

Miror eximium genus tuumque 
Praestans ingenium, eruditionem 
Praeclaram, bene fortitudinemque 
Notam militibusque pluribusque
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Et miror magis, has quod ipse temnis 
Virtutes animique corporisque 
Mortem pro patria tua oppetendo.
Mirari sed ego repetente cesso;
Illas sic etenim facis perennes:
Imo plus modo quam vel ante vivis.

DE INCERTA MORTE.
Andreae Mudronii Teutolypschensis,* paedagogi in aula gene

rosi domini Christophori Darholcz.

Mors sua quemque manet, Parcarum stamina falce 
Scinduntur, nulli sed revelante die.

Sit licet ille tener, raso cui candida saepe 
Barba cadit, fuerit decrepitusque senex.

Sit simul inmensis multo ditissimus arvis 
Et teneat clavas, Hercule magne, tuas.

Fata subit Mortis tandem postrema viator,
Perpetuis nullus viribus esse potest.

Nonne Valentinus proprio cum fratre Balassa 
Divitiis clarus Marte potensque fuit?

Palladis ingenio, Latio sermone disertus,
Num quae non potuit mittere ab ore volet?

Attamen invictas glomerans in praelia palmas,
Saepius invictus, victus ad arma ruit.

Marte perit, nam Marte Deo servire putabat 
Esse bonum, Martis clara trophaea tulit.

Hoc opus, hic labor est, virtus hoc vulnere crescit 
Vivida et ad coelos hac ratione meas.

Ergo disce mori, vitam statuisse memento 
Incertam, vitae parvus in orbe dies.

Multi morte sua tolluntur et Ebrietate 
Multi, sed plures hostis ab ense cadunt.

Utque tenent certo natos hoc tangere virus,
Pulvis et in cineres est redigendus homo:

N ém et-Lipcse.
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Non speras nudus fata suprema dabis.
Tristia fata lues, Kic divitis arva coloni

Linquens, post mortem Gaza superba jacet.
Ergo parce tibi, quid ridens proderit arca?

Ad quid nummorum copia tanta tibi?
Expuis in coelos, in cassum colligis aurum,

Haec modo quaeque facis, morte trahente feres.
Dives ubi Croesus? vel ubi sua splendida lecta?

In multos annos accumulata bona?
Ipse dat incerto, meritis pro, tempore poenas,

Dum ruit in Stygias praecipitatus aquas;
Grande soli pondus, stipulis sed et horrea plena,

Qui nunquam votis obtinuisset, habet.
Scilicet injustis non gaudet tertius haeres:

Qui nil pauperibus, nil habet ille sibi.
Foelix 6 nimium, foelici sidere natus,

Alterius damno qui sápit, ille sápit.
Quod nunc his, paulo tibi post, sic vivitur orbe,

Certa, sed incerto tempore, Parca furit.

J

EJUSDEM CHRONOLOGICUM DISTICHON. F. B. 
CVM bis septenos LVstrabat IVLIVs orbes 
FranCIsCVs Letho LUX BaLasaea aberat.

EPITAPHIUM

MAGNIFICI ET GENEROSI DOMINI D. VALENTINI 
BALASSA de Gyarmath, in oppugnatione Strigonii hostium 
globis prostrati et pie in fide Christiana defuncti. Anno 1594.

Belli fata WALENTINUM rapuere BALASSAM,
Qua jungunt socias Granus et Ister aquas.

Nam per utrumque femur, dum promovet agmen in hostem, 
Sulphureo cannae fulmine tactus obit.



637

Ille manum Marlis, Jani capul, Herculis artus.
Cor Ithaci, pondus gessit Abantiadis.

Ut vitae, sic laus mortis quo notior esset,
Pro patrio voluit miles obire solo.

Ne trepida mortem bello delecta juventus,
Conspicuos semper magna ruina facit.

Leonhardus Mokoschinus, 
Senior Ecclesiarum Comitatus Lipto:

EPICEDION
MAGNICI ET GENEROSI HEROIS Dni D. FRANCISCI 

BALASSA de Gyarmath, qui in pugnam contra Tartaros Hun
gáriám invadentes progressus, caesis multis, fortem animam 
per mulla vulnera effusam, dextrae filii Dei, cujus cultor erat, 

reddidit: Julii die 14. Anno 1594.

O praestans heros, Francisce Balassa, ruentis 
Hungáriáé columen, tua non indicta manebit 
Carminibus vitae pietas et cognita virtus 
Solis utraque domo, nimium Balsaea propago 
Visa potens patriae, propria haec si dona fuissent.
Nec juvenis quisquam Hungarica de gente sagaces 
Tanta spe tollebat avos, nec Pannona nuper 
Ullo se tantum tellus jactabat alumno.
Heu pietas, heu prisca fides invictaque bello 
Dextera, non illi quisquam se impune ferebat 
Obvius armato, seu cum pedes iret in hostem 
Seu spumantis equi foderet calcaribus armos.
Heu juvenis miserande, utinam productior aetas 
Te patriae servasset. Ovans moriturus in hostem 
Quid ruis? imbelles quia fama obscura recondit?
Te celebrabo meis, si quid pia carmina possunt, 
Carminibus, postquam memorabo gesta meorum 
Hungaridum, faveant Coeli modo numina vitam.
Nunc te purpureis pro floribus ista coronent 
Serta, tibi donec manibus dem lilia plenis.

Leoh: Mokosi: Senior: Eccles. C. Lipto:



ELEGIA

IN OBITUM MAGNIFICI ET GENEROSI DOMINI illu8tri8que 
Herois, Domini FRANCISCI BALASSA de Gyarmath, pie jn 
Christo vita functi. Scripta a Martino Mokoschino, R. schola« 

Nemet Lypsch.

Juste Deus, juste sontes nos plectis et urges,
Cor trahat ut vitae taedia vera malae,

Cum patribus nostris nati peccavimus et nos 
Et patres igitiir poena dolenda manet.

En furit et nostris cervicibus imminet hostis 
Barbarus, ut nostro sangvine pascat equos.

Igne, globis, arcu, gladiis instructus et hasta,
Horrendum Martis tristia bella movet.

Utque locustarum segetes depascit acervus,
Sic patriae nostrae depopulatur agros.

Neve queat quisquam afflictis succurrere rebus,
Undique Tartareum fortiter agmen agit.

Clausit utrumque latus patriae, quo lumina flectis 
Cumque, hostem immanem aspicis esse prope.

Ecquis erit vindex? Quis in hunc sua signa movebit? 
Nostra perexiguo milite gaudet humus.

Hicque etiam poenae stimulum sentimus acerbae,
Dum Martis primos opprimit ira duces.

Qui possent trepidas in praelia ducere turmas 
Et dare Turearum millia multa neci.

Namque Valentinum nuper Bellona Balassam 
Sustulit (aeratae fulmine glandis obit)

Non tanto contenta ferox est milite, fratrem 
Nunc capit: Hungáriáé succidit altus honos.

O infanda dies, o ferrea fulmina fatis 
Qui vita fuerat dignus, ab ense cadit.

Dum pugnat Tataros nostrisque a finibus arcet,
(Tanctus erat patriae et relligionis amor!)

Concidit in bello dux praestantissimus armis,
Sed non unus ab hoc concidit ante Geta.



Hic fuit Hungáriáé decus aequiparandus Achilli, 
Herculis illius mensque manusque fuit.

Fertque veluti humeris coelum Tyrinthius heros,
Sic belli molem fortiter ipse tulit.

O quoties hostem fudit victorque fugavit!
O quoties victi, Martia castra, Scythae!

Sustentator erat patriae, protector et auctor 
Pacis, in hoc virtus floruit atque fides.

Vera fides merito Christi quae nititur et quam 
Non humana, Dei sed sacra scripta docent.

Oderat illuviem Sectae Coenumque novellae,
Quae titulo Jesu plurima monstra tegit.

Nunc non est temeie fatis sublatus ad astra,
Quod periit, periit sed statuente Deo.

Felicem esse scias vitae qui terminat usum,
Dum facit officii munia justa sui.

Bello assvetus erat Franciscus, in hujus amore 
Concidit; haec virtus, haec pietasque fuit!

Ergo peregregiam laudem et spolia ampla reportas 
Mors! illi potius sacra trophaea locas;

Victor fit moriens, te vicit et intulit hosti 
Stragem: fit bello vividus ejus honos.

Nunc inter summos heroas gaudet in astris,
Militiae monstrans fulgida signa suae.

Corpus habet requiem sub humo: fit sideris haeres 
Spiritus: in terris inclita fama viget.

At nos bellorum turbo conturbat et hostis 
Acrius ad nostros advolat usque lares.

Surge, Deus, spuriam gentem contunde fugaque 
Adsere nos, quoniam nos tua turba sumus:

Ach averte manum, qua poenae fulmina vibras,
Et salva Nati nos in amore tui.

Da fortes animos, da nescia pectora vinci 
Militibus, dux sis solus et umbra tuis.

Sic aget insignem victoria laeta triumphum, 
Aeternaque tuus laude feretur honos.
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TROPHAEUM MAG. D. FRANCISCO BA:

Hoc virtutis opus, patria defendere contra 
Vim Tureae, quo non crudelior hostis in oris 
Pannoniis: o dux et praestantissime miles, 
FRANCISCE, ipsius postquam conatibus ausu 
Egregio opponis temet, per vulnera mortem 
Oppetis, est bello certe pulcherrima virtus.
Pro Christoque necem sanctum est subiisse cruentam 
Ergo Trophaea tibi quae sunt statuenda? Fides sit 
Vexillum, pietas clipeus, galea inclita virtus,
Fama tibi currum praebet, quo vectus in astris 
Vitam agis, in mundoque cluis fortissime miles.

Stanisl: Mok: Minist: N. Lip:

MAGNIFICO
AC GENEROSO Dno, D. FRANCISCO BALASSA

de Gyarmath, heroi fortissimo, athletae, propugnatori et 
defensori patriae Hungáriáé constantissimo, post explorationem 
castrorum hostilium in insidiis sibi positis animose cum Tartaris 
praelianti, ac demum exanimi facto viriliter occumbenti, die 

1 1. Julii iuxta vetus Calendarium, anno Domini 1 594.

MNEMOSYNON SEPULCRI.

Fortia bellator, patriae dum praelia curat 
R e s  sibi commissas studio vigilique labore 
Aggreditur constanter opus, divina subinde 
IVumina FRANCISCUS supplex rogitando BALASSA; 
Ceu cui fixus amor firmo sub corde resedit 
Intus et Hungáriáé miseranda ruentis imago;
Solus ut hostiles perbelle visere turmas
Cum paucis aliis queat, haud loca tuta capessit,
Vana reformidans nunquam simulacra pericli 
Subdola, cum vitam patriae quoque debeat ipsam:
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BALASSA ille pius quando haec ita perficit, inquam. 
Ante oculos sibi dura videt mox fata parari,
Lecta cohors ipsum circumdedit agmine denso.
A t non continuo se subjicit hostibus heros:
Sed sua defendens ultrici brachia dextra,
Sustinet oppositos magis obice verberis ictus,
A  violente quoad tandem consumitur hoste.
Decedens igitur membris exanguibus, isto 
Extremum posuit sua molliter ossa sepulcro.
Grande sed, 6 patriae decus occidit, illa columnam, 
Illa patrem tristi plorat cecidisse querela.
A h utinam vitae sibi tempora plura dedissent,
R e s hominum certo volvunt quae cardine fata: 
Magnanimus potuisset adhuc prodesse Balassa.
A st quoniam sors haec nunc insperata refulsit:
Tu superis vita conjunctus vivito felix,
Humanos alte contemnens lumine casus.

ALIUD.
Heros magnanimus Franciscus quippe Balassa,
Bellator fortis, fortis defensor et acris 
Hungáriáé, cujus vere fuit una columna:
Hic tandem insidiis hostis superatus iniquis 
Deposuit gelido sua molliter ossa sepulcro.
Spiritus ast hujus coeli super aethere gaudet.

EPICEDIUM
IN OBITUM MAGNIFICI ET LIBERI BARONIS Dni, D. VA
LENTINI Balassy, nuper apud Strigonium, pro patriae defen
sione fortiter occumbentis, a studiosis poeseos Caesaréi Regiique 

Collegii Thurociensis, Societatis Jesu.
Honoris et amoris ergo conscriptum.

LUGUBRIS APOSTROPHE 
MAGNIFICI ET LIBERI BARONIS, Dni. D. FRANCISCI 

BALASSY, qua fratrem suum demortuum compellat ejusque 
deflet interitum.

Quis mihi quis tete rapuit, dulcissime frater?
Mutua quis rupit socialis vincula vitae?
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Quis decus Hungáriáé, tenebris et nubibus atrae 
Involvit noctis, necis aut horrentibus umbris 
Occulit: 6 fera mors, ő mors crudelis et atrox 
Tam cito quae rapuit dilectum funere fratrem.
Cur Mors tam variis jactatum casibus usque 
Insequeris? cumulasque novos in pectore luctus.
Me miserum: quocunque gradum, vel lumina flecto 
Ante oculos fratris mihi tristis oberrat imago.
Cujus et exangvis spectacula tristia lethi 
Exanimant pectus, totas traducere noctes 
Cogunt insomnes: placidam turbantque quietem.
O mors, ó fera mors, ő mors crudelis et atrox, 
Quis nam adeo durus, tua quem non spicula lethi 
Permoveant; quibus nunc occubuit gloria gentis 
Hungaricae stirpisque decus, spes alta nepotum.
Te quoties, frater, recolo, suspiria ducens,
Nil nisi flere lubet lacrimasque ciere fluentes 
Et gemitus cordis moestasque movere querelas,
O quantum exoptat mea mens nunc ora tueri 
Pallida: quam dulces tecum miscere loquelas 
Ardet: et optatas audiere et reddere voces,
Te quoties vocat et verbis compellat amicis,
Sed responsa negas, sunt muta silentia vocis, 
Aspicio, si forte meos digneris honore 
Vultus: blandidulos, sed tu mihi claudis ocellos, 
Ac refugis solitos in me convertere vultus.
Sola mihi superest, tua, frater, mortis imago,
Quae gemitum et moesti magis auget corde dolorem. 
O mors, ó fera mors, 6 mors crudelis et atrox, 
Siccine fraterni potuisti stamina fati 
Rumpere et optatae filum praescindere vitae? 
Insignem pietate virum belloque potentem 
Hausisti immeritum, Cumaeos vivere dignum 
Annos; quo vix miles erat truculentior hosti. 
Pacificus victor, qui victis parcere prudens 
Noverat, armatos quoque debellare tyrannos, 
Turearum immanem pariterque arcere furorem;
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Qui dum pro patria, patriae succensus amore,
Fortiter oppugnat Tureas et castra lacessit.
Marte potens, pietate gravis, virtutibus auctus,
Occidit immeritus, pietatis splendor avitae,
Factus et antiquae fidei defensor et ingens 
Patronus: Phoebo, Musis et Pallade clarus.
Sed quid longaevo juvat indulgere dolori?
Quid prosunt lacrimae, gemitus, suspiria luctus?
Nec vitam revocare valent, nec fata movere,
Cum tu siderea, frater, jam laetus in arce 
Inter coelicolas divorum pace fruaris,
Cujus et insignis gestarum gloria rerum 
Immortalis erit, florebit et inclyta virtus 
Ac te BALASSY seri post secla nepotes 
Mirantes referent, repetent tua facta minores,
Vivet et aeternum terris post funera nomen.

PROSOPOPOEIA

MAG: ET LIBERI BARONIS, D. D. VALENTINI BALASSY
demortui, qua fratrem de sua morte dolentem consolatur.

Dilecte frater, Pannoniae jubar,
Nostri relucens gloria stemmatis,

Honorque gentis, stirpe clarus,
Nobilitate potens et armis.

Nunc parce moerens tingere lacrimis 
Genas: dolori jam satis est datum,

Nec anxiae posthac querelae,
Nec dolor, aut gemitus fatigent.

Si dura flecti Fata doloribus,
Moestisque Clothus stamina luctibus 

Rumpi putas: erras, moventur 
Nil lacrimis precibusque Parcae.

Mors saeva surdas obserat ad preces 
Aures: recurva falceque demetit 

Et regna, castra, arces, trophaea;
Totius imperiique sceptra.

4 1*



Statuta nulli, tempora transgredi 
Fas est, dies cunctos rapit ultima,

Et pauperum casas et altas 
Mors pede pulsat utroque turres.

Nunc ergo mecum gaudia concipe 
Defuncta quod tot vita molestiis,

Multisque mens curis soluta,
. Purpureo bibat ore nectar.

Sunt cara nostri pignora sangvinis,
Patris subibunt, quas poterunt vices,

In his decus vivet paternum,
Gloria Martigenum resurget.

Francisce, stirpis tu decus inclitum,
Carique, tu spes unica filii,

Tu patriam gentisque famam,
Tu genus et tueare nostrum.

Infracta perstet vita laboribus,
Terrore nec mens concidat hostium,

Per arduum praeclara virtus 
Tendit iter decoranda palmis.

TROPHAEUM VALENTINI BALASSY.

Haereseos, Tureae, Martis, Plutonis, Amoris, 
Flagitium, fraudes, telum, molimina, casses, 
Relligione, armis, virtute, labore fideque 
Everti, domui, pressi, vici, superavi 
Namque caro quamvis vinxisset bruta juventam. 
Hanc tamen excelsi domui sermone Tonantis, 
Ergo vides, bello magnum quicunque Valentum, 
Transtra velut currant vitae peritura fugacis, 
Discas: et scelerare manus aspergine parcas.

OCCUMBENDO VINCIT.

Mors ferit: et quatiens mortis nova spicula sentit: 
Mortis ut occasus, non violentus ovet.
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Morte proin victa, tristi mors moesta ruina,
Victa notat casus, maxima damna sui.

Exuncae quoniam mortis mors, praeda sarissa,
Ad tutum tranat strage carente polum.

Quare, quem celebres vivum ornavere triumphi,
Fata pari stratum, prospera laude beant.

HUNNORUM MILITUM DOLOR.

Pannonides patrii luctus date Martis alumni,
Caede Valentinum turcica tela necant.

Occidit armisono Bellonae divus honore,
Bello Scipiadas. fulmina bina Valens,

Castaliis doctae perpotus Pallados undis,
Julius arte potens, Hector et ense novus.

Occidit: heus bellum cur Mars rapis impie Achillem, 
Turcica quem Patriae gens inimica tremit?

An quia falce metunt inimici Numina Parcae,
Numina quae surdas occuluere fores?

QUERIMONIA PANNONIAE.

Heus scelus; heus furit; Hungaricis Dea nigra viretis, 
Caeca ruit, furiosa ruit ferrugine putri.
Magnifica cretum feriens de stirpe nepotem 
Balassi: tanto casu turgescite Divae,
Vester erat, doctus vestris adolevit in ulnis,
Aonio cujus mulsistis murmure cunas.
Heus pia luctificis ululantia pectora pugnis, 
Mnemosynae pulsate Deae: jacet Hungarus Heros. 
Pars bacca niveae Cithereidis inclita Myrti.
Nil Salaminiaci Troiana volumina Vatis,
Ascraeique senis numerosa precamina chartis,
Martia Romulei claudunt, nil praelia Patris,
Palladia quod non tranärit fervidus unda.
Hem dolor, hem casum, resonantia nubila tristem,



Sic laudis vestrae cecidit dux almus avitae;
Ute Stagiritae sulcabat perdius altum 
Flumen; amica dein Ptolomaei sydera pernax; 
Doctiloqui necnon numero3 Demosthenis; addit 
Pervigil et praecox verbosa tonitrua Tulli.
Hem dolor, hem casum resonantia nubila tantum 
Armipotens quatias aeternos Dacia planctus,
Arte valens, armisque gravis, Balassius Heros. 
Sangvinolenta truci conclusit lumina nocte.
Qui veluti populans cignos Jovis ales in alto,
Agmina Tureorum, ducto mucrone petendo 
Auxilium, galeas obiens simul Aegida fortem 
Vulcani, sternebat humi, sternebat arena.
Siccine Mars Vatum belli sociumque Valentúm?
Siccine apud vasti cum flumina concitus Istri 
Sangvineo Mavorte ruens volat aequore aperto 
Ante Notos Zephyrosque leves, quatit ungula campum 
Thracis equi: crepitante labascit dissita pulsu 
Buda pedum; atque rotans ensem dat corpore letho? 
Siccine fumantem media inter praelia saltu.
Hostibus exitium portantem missile ferrum,
Sangvineos illo spargentem pulvere rores.
Caece necas, torti tollens ferrugine ferri?
Heus Mars luctisonos, sed quos dabit impie luctus? 
Quem Phlegetontem scandens pro talibus orcum?
Ipse tuo‘crudo fraenabere sanguine Mavors.

ep it a p h iu m .

En ego pro patria pugnans mea fato subivi,
A teneris belli grande secutus opus.

Occubui subito violenti turbine Martis,
Pro patria tractans arma salute meae.

Balasius jacet hic, fama super aethera notus,
Relligione potens, conditione Baro.

Quem sub Strigonio pugnantem fortiter ense 
Atropos ad superas jussit abire domos.

Devotus amicus
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THRENODIAE IN EXEQUIAS M. Dni, D. FRANCISCI 
BALASSY, LIBERI BARONIS, INTER pugnandum pro patria 
contra Tartaros gloriose cadentis a studiosis Poéseos Collegii 
Thurocensis Societatis Jesu, honoris et observantiae ergo 

lucubratae.

VATES AD FRANCISCUM BALASSY.

Claros Marte duces Hunniadum tulit 
Tellus: viribus et stemmate splendidos, 
Quos vel Martis amor palmaque nobilis, 
Magnis ad superos vexit honoribus.
Inter quos meritis, stemmate robore,
Tu, Francisce, nites, magnificum jubar. 
Nunc quae Musa tuas exuvias canet?
Quas victis tuleras victor ab hostibus,
Quis te praecipuum Martigenum decus 
Insignemque trucis militiae ducem,
Dignis pro meritis laudibus efferat?
Tu terror fueras unicus hostibus,
Qui Tureas toties Marte lacesseras 
Et stratos miserae tot dederas neci.
Hic Astraea tuam virgo repleverat 
Mentem consiliis, Justitiae parens.
Pectus docta suis Pallas et artibus.
His sed Parca bonis invida dotibus,
Vitae plura negat stamina ducere,
Clotho funereae spicula dexterae 
Vibrans in caput; heu luctus et heu dolor, 
Lethali perimit vulnere et ultimum 
Claudit Parca diem. Dulce meum vale. 
Nunc Francisce decus, te superum pater 
Divorum nitidis sedibus inserat,
Nomen grata tuum posteritas colat.



A L IU D  C A R M E N .

Dum rotat armipotens, pro Dacum bella salute 
Franciscus; certat livor, honos et amor.

Improbitas livet, virtus amat, asper honorat 
Mavors: jure suo Numina trina vocant.

Roscida dat virtus laudem, laus gignit honorem 
Martis, quo miles dignus honore fuit.

Ast livor laudis morsu rabiosus edaci,
Arte struit forti mille pericla viro.

Objectat Circen, tumidas Scyllaeque procellas, 
Quo navim praeceps navita mergat aquis.

Sed frustra; navis cui spirant carbasa divae 
Virtutis, tranat littora tuta maris.

Unum restabat: livor quem nullus iniquus 
Straverat, ut vitae Parca cruenta necet.

ALIUD.

Hunnis Tartareus cuneus dum praelia miscet 
Horrida, Balassi tela retorquet atrox;

Dum volitat circum velocibus agmina pennis, 
Excipit incautus tela cruenta sinu.

Rex superum coeli Franciscum spectat ab arce,
In magno magnum pectore robur amat.

Arridensque illi, plus te sudasset Achilles,
Plus Mars: si tecum congrederetur, ait,

Iamdudum fateor coeli dignatus honore es, 
Tantum animum tellus non capit; astra petas.

FRANCISCUS AD HUNGÁRIÁM.

Turcica non poterant me frangere tela, peremit 
Victorem Scythica missa sagitta manu.

Dum vixi, vires et opes animumque dicavi,
Nunc etiam corpus, Patria, reddo tibi.

Nil habui melius, tu si benefacta refundis
Corpus humo, merita ast laude sub astra feres.
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AD FRANCISCUM DEFUNCTUM.

Exiguo tegeris tumulo, Francisce Balassi, 
Spiritus ast tumulo liber ad astra volat.

Et qui doctus eras Hostem prosternere: stratus 
Pro patria patrio Miles honore jaces.

Invida te belli rapuerunt fata: sed Hostis 
Non rapuit clarum nomen ab orbe tuum.

Donec in adversos durabunt praelia Tureas, 
Castraque Christiadum donec et arma cient.

Donec Pannonii dextris vibrabitis hastas,
Gentis et invictae vita superstes erit.

Fama per Ungaricas, Francisce, vagabitur oras 
Florebitque decus nomen et usque tuum.

A L IU D .

IN PARCARUM FUROREM.

Tantane vos tenuit sceleris fiducia Parcae?
Lumen ut Hunnorum, Patriae decus et genus altum 
Stirpis agro Balassiacae fundatis aperto?
Marte virum forti, quem non potuere phalanges 
Sternere Tureorum, valide millena secantem 
Agmina, Tartareis Franciscum feile sarissis.
Siccine vos tinctis, fatorum sorte necatis?
O dolor, 6 casum revocantia Numina moestum, 
Fratrem non sat erat carum truncare Valentum,
Ni quoque Francisci traherent cum sangvine vitam. 
Tibia moesta doce, gravidae quae causa ruinae?
An quia mortis erant metae? brevis aut quia forsan 
Insidias fortuna serens est invida semper 
Egregiis virtute viris? sic Hectora fortem,
Sic Pelida, simul Thelamoniademque vetustum 
Aeneamque pium, varios sic dura per orbem



Demetit, unde juvat, juvat exhalare dolorem 
Fletibus et gemitu tumidis pulmonibus hausto.
Jam Niobes tristes, Hecubae planctusque ciere.
Ite sales procul, 6 procul ite jo;ique profani,
Occubuit fulgens bello Mavortius Heros.
Qui semper quantum rigidis acerrimus armis 
Saevam hominum gentem Machomique bicorpora monstra 
Orbe satellitium Lethes Stygiosque Toparchas 
Terruerit, monstrant albentes ossibus agri.
Scilicet ut qualis quondam fulgebat in armis 
Titides, Priami gentem populatus avitam,
Quantus apud Cannas volitans super Hannibal hostes 
Ense micat: tantus galea bellisque nitebat.
Nam velut in campos abrupto sidere nimbus,
It sola per varia et miseris fert ille ruinas 
Agricolis stragemque satis, rapit omnia late.
Franciscus talis currit per praelia cursu,
Voce gravis, mucrone ferox et belliger hastis 
Hungaricis, enixus aper ceu montibus, astu 
Inquirit raptos furibundus ab ubere faetus 
Illi iras, saevus stimulat dolor, ergo cruentus 
Rugiit et gemitu saltus conterruit omnes 
Ore fremens: sic ille ruit non segnior armis 
Et raptis hominum multis pro millibus, alta 
Fluctuat ira intus, patriae turgescit amore 
Pectora dans hostili Tureorum obvia ferro,
Pectora quae fuerant adversis nescia vinci.
O dolor, ó gemitum renovantia Numina tristem, 
Siccine Franciscum vel acuto mortifer ungve * 
Scorpius, Aemonio Chiron vel forsitan arcu 
Perculit? et bifido truncat mucrone sarissae?
Eheu quis crudele nefas? quis fisus acerbam 
Ferre viro caedem? quis vel proscindere fata?
Seu Mars id faciat, seu sors, seu Numina Parcae 
In chaos antiquum currat, neque prodeat unquam.
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Qualis Pergameae sudans ad moenia Troiae, 
Sangvine fumantes Hector agebat equos;

Talis equo, galea fulgens Franciscus et armis, 
Disjicit invicta tela refracta manu.

In medios hostes perrumpit, pectore firmo 
Impiger et signis tela inimica premit.

Hostiles acies adverso Marte lacessit,
Urget et egregios demetit en9e viros.

Quem postquam mediis sudantem vidit in armis 
Mars ait: O Miles, par mihi robur habes. 

Dum tua decurrit calidus per corpora sudor,
En tellus gelidas Ungara sudat aquas.

VIRTUS NESCIA MORI.

Vitam quo moriens die reliquit 
Franciscus, patriae decus perenne,
Nomen nobile cui decora virtus 
Concessit: rutilans et ipse Phoebus 
Et cum fratre simul novem sorores,
Fautrix justitiae atque amica legum, 
Conscissis doluit Themis capillis,
Virtutes etiam gravi doloris,
Percussae stimulo trucisque fati 
Vi, moestas lacrimis genas rigabant, 
Amissum decus hoc boni requirunt 
Cum desiderio gravique luctu.
Ast nunc tota bona corporisque dotes 
Et mentis fragili teguntur urna,
Indefessa volat virum per ora 
Famae gloria et astra tangit alta.
Foelix sed super arduas Olympi 
Sedes, spiritus ipse conquiescens 
Vitam nunc agitat beatiorem.



F. B. AD ARMA MORIENS.

Arma valete: satis pugnavimus, en eruor omni 
Parte fluit, corpus vulneribusque patet.

Dum vires sangvisque fuit, prostravimus hostem, 
Vestra acies cujus sangvine tincta fuit:

Nunc moriens hastam, gladium pharetramque repono, 
Dulcia viventi mors rapit arma manu.

Vos tractent alii: nobis tranquillior aura 
Panditur et magni meta laboris adest.

LUCTUS INOBITUM DUORUM FRATRUM.

Pannonia extinctos letali vulnere fati 
Ballasi fratres occubuisse videt.

Res deflenda nimis, fratres, duo fulmina belli 
Saevus Mavortis sternit ad ima furor.

Plangite vos Proceres: clara vos stirpe nepotes 
Plangite; vos moesto flere dolore duces.

Tu natale solum, vos plangite rura, coloni 
Tristitiaque vacet nullus in arce locus.

Vos vestros lacrimis fratres decorate sorores,
Gnate Valentinum parvule plange patrem,

Quem modo cum patruo mors funere mersit acerbo, 
Nec sinit ad vitam Parca patere viam.

Praemia nunc mentis dic numina digna rependant, 
Posteritasque memor nomen utrumque colat.

F. B. AD VIATOREM.

Quid spectas tumulum? fuimus juvenilibus annis 
Martis et ingenii laude cuique pares.

Non licuit melius patriam fulcire cadentem, 
Occidimus: tumulus membra sepulta tenet.

Fama per Heroum volitat praeclarius ora,
Haec mihi nobilior tumba, Viator, erit.



A L IU D .

Si saltem rabidas posset quis flectere Parcas, 
Forsitan Attalicas accumularet opus.

Verum nullus erat, cujus trepidaret honorem 
Regem inopemque una conditione ferit.

Quin nec ea valuit Franciscum sorte tenere,
Vel patriae pietas, vel pietatis amor.

Si sapis, intentas in te meditare sagittas,
Nam praevisa solent tela nocere minus.

EPITAPHIUM F. B.

Hic jaceo, quem Mars duris exercuit armis,
Pro patria passus vulnera multa mea.

A teneris Tuream patria submovimus armis 
Et Patriae et Regi praestitimusque fidem.

Libera virtuti tumulum dat patria testem,
Clauditur haud isto gloria nostra loco.

Urna premit cineres; animus petit aethera, facta 
Condita pectoribus posteritatis erunt.

EPITAPHIUM UTRIUSQUE FRATRIS.

Turea Valentinum, Franciscum Tartarus aufert, 
Par virtus, dispar hostis utrique fuit.

Ille globo cadit, hic longe feriente sagitta 
Occidit: immiti fortis uterque nece.

Quod potuit, Patriae quod debuit, egit uterque, 
Virtutum Heroum patria grata colat.

NOMEN PERENNE VIRTUTE PARANDUM, 
EXEMPLO BALASSIORUM.

Quis neget é claro non pulchrum sangvine nasci ?
Turpe quis augustum nomen habere putet? 

Nemo putat sanus; fatui sententia prava:
Ipsius capiti noxia damna ferat.



Fama bonum; quo non melius preciosa metalla 
Non aqua Pactoli quas parit amnis opes.

Pactoli pereunt et opes pereuntque metalla,
Durat in aeternos gloria vera dies.

Jam non Amphitryoniaden, non Hectora posce,
Non Danaum reges, Romolidumque duces,

Cerne Valentinum, Franciscum cerne Balassa;
Hunniadum claro sangvine quippe satos.

Summa dies istos et ineluctabile tempus 
Lethi, Persephone falce peremit atrox.

At non summa dies et ineluctabile tempus 
Lethi, non famae Persephoneque nocet.

Fama Valentini, Francisci fama Balassae,
Vivit, Persephonae non abolenda Deae.

Et prius haec rerum series, vetus effluet ordo,
Ante polus segetes, sidera terra, feret,

Quam ruat istorum Colonaeo parta labore 
Gloria, quam pereant clara trophaea, decus.

Haec meruit Virtus, haec virtus ipsa requirit,
Incoluit cujus vivus uterque domos.

Ergo, quisquis amas vivacis munera famae,
Nominis augusti quisquis amore cales,

Disce Valentini, Francisci disce Balassae 
Exemplo patriae commoda ferre tuae,

Virtutem coluisse: tuum sic nomen in orbe 
Involvi tenebris non sinet ulla dies.

M ichael Petri Prividiensis, tum 
paedagogus filiorum generosi D.

Nicolai Orlle, Bartphae.



TIZENHARMADIK RÉSZ.

JEGYZETEK.





I.

1 [XXXllt]

Balassa ez istenes énekének első sorát és nótáját a Rad- 
vánszky-kódex émlíti s azt is tudja róla, hogy Nyíri Báthory 
Istvánnál és Ungnádnénál, Losonczy Annánál is volt. Az L 
kezdőbetűből következtetve, lehet, hogy a Losonczy Anna 
nevére írta s azért küldte el neki. A „P a la ticz  n ó tá já ra “ 
ment. Ez nem lehet más, mint Palatich Györgynek, a budai 
csonka toronynak erős tőmlöcében török fogságban raboskodó 
magyarnak 1570-ben írt éneke, melyet először Bornemisza 
Péter közölt (1582) mint a „keresztyén rabok könyörgésének 
formájá“-t (CLIII. lev.) s azután innen több énekeskönyvbe 
bekerült, sőt egy külön kiadásnak látszó régi nyomtatványt 
is láttunk, melyről helyes Jankovichnak az a véleménye, hogy 
egyik énekeskőnyvből kivett töredék. Első versszaka: „Uram 
benned még az én reménségem, Minem teljességvei elfogyott 
hitem, Noha most is ostorodat szenvedem, Ugyan te vagy azért 
az én Istenem“ . Szilády Áron ugyancsak a Bornemisza Énekes- 
könyvében (CLXVII) talált egy „Lá s s hozzám , Ú ris te n , ke
gy e lm es szem eid d e l" kezdetű éneket s ezt közli a Balassáé 
gyanánt. De több akadálya van annak, hogy az elveszett éneket 
ezzel azonosítsuk. 1. A Palatich éneke a Bornemisza énekes
könyvében jelent meg először, ez az ének hasonlóképen, tehát 
hogyan választhatta Balassa nótául? Azt felelhetnénk ugyan 
erre, hogy Balassa ismerte Bornemiszát, apja prédikátorát, tehát 
tőle megkaphatta a megjelenés előtt is, sőt 1582 előtt már 
benne lehetett valamelyik ma már ismeretlen énekeskönyvben; 
sőt kéziratból is ismerhette és itt szinte segítségünkre jönne az 
az érdekes véletlen, hogy a bécsi udvari könyvtár azon törők 
kódexébe, melyben Divinyi Mehmed madzsar türkije fenn-
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maradt, Palatich éneke is bele van másolva török (arab) betűkkel 
(Ír. Közi. 1901. 109—10. Figyelő II. 134.219—220. 1.), Dévény 
pedig 1575-ig a Balassáék vára volt s így e kódexnek 'ehetne 
valami köze Balassához is, de ha nem ebből, más kéziratból 
ismerhette volna. 2. Nagyobb akadály ennél az, hogy a Szilády 
közölte ének versformája nem egyez a Palatich énekével s 
nehéz feltenni, hogy a Radvánszky-kódex hibás nótát közöl 
s az ének kezdősorát is hibásan közli; a Szilády-féle ének 
versfőiböl LADONY1 SARA neve jő ki s Balassának ilyen 
nőismerőséről nem tudunk. Igaz, hogy Csáky Borbáláról, 
Morghai Katáról se tudunk többet, de továbbá Balassának 
csak ez az egy éneke került volna bele Bornemisza énekes
könyvébe? Ennyi ellenok, főleg a kezdősorok és versforma 
különbsége miatt mi nem azonosítjuk ez éneket a Balassa 
elveszett énekével. Mindazonáltal azok kedvéért, akik Szilády- 
val együtt Balassáénak tartják, itt közöljük:

Könyörgés .
N ó tá ja : S z á n ja  az Ur Isten etc.

Liáss hozzám Ur Isten kegyelmes szemeiddel, 
Nyomorúságomban vigasztalj szent lelkeddel,
Sok boszúságomat hogy elszenvedhessem jó lelkiesmérettel.

A z  te szent nevedet kiért örökké áldom,
Nagy gyarlóságomat te látod, nyílván tudom, 
Keserűségemben ha sokáig tartasz,
Felségedet megbántom.

D e idején kérlek, Uram, az te nevedért,
Lelkemben meg ne sérts téged megbántásimért,
Az én szemeimre gyarlóságból esett 
Keserves sírásiért.

Oltalmam mindenkor mert bizonnyal te voltál,
Mind azolta fogva, hogy ez világra hozál,
Sok nyomorúságból megszabadítottál 
És mellettem forgottál.



IVincs azért énnekem kívüled segítségem,
Mert sem jó barátom és semmi nemzetségem,
Nincsen jó szomszédom, ki mellettem fogjon,
Hanem csak te, Istenem!

lm, ha nem nagy kíny volt ez világban vajodnom, 
Nékem nyavalyásnak gyámoltalan bujdosnom,
Hlyen ártatlanul gonosz nyelvek miatt 
Nagy szidalmat vallanom.

Siralomtul szemem immár meg nem száradhat, 
Orcám barátim közt víg kedvet nem mutathat,
Mert mind hátrahagytak, hanem csak egyedül 
Szánj engem nyomorultat.

Azkiktül ok nekül én az szidalmat vallom,
Nyelvek nehézségét most fejemen viselem,
De hiszem, Ur Isten, hogy mind még őrömmel 
Ezeknek végét érem.

Rövid szóval, Uram, nyavalyámat megértsed,
Én árva fejemet igazságoddal mentsed,
Ellenségem ellen a prókátorságot 
Szent nevedért felvegyed,

Akármint titkoljam előtted bűneimet,
De el nem rőjthetem előtted titkaimat,
Mert látod szívemet, vezérled utamot,
Tudod gondolatimat.

Szívem mely szomorú, életem olly nyomoré,
Az én tekintetem mindenfelé sanyarú,
Keservesen lelkem testemben gyötrődik,
Mert megemészl nagy boszú.

Keserves bánattal ez verseket hogy írám,
Sanyarú könyvekkel levelemet áztatám,
Elfogyott fejemet ellenségem ellen 
Az Ur Istenre bízám.
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2. rXXXIIL]

Balassa legnépszerűbb istenes éneke, mely korán belekerült 
az énekeskönyvekbe, sőt még az 1605—7. körül nyomtatott 
unitárius énekeskönyvbe is; megvan a Lipcsei, Kuun-, Mátray- 
kódexben. Szenei Molnár Albert a megjobbított magyar ver
selés példájaként idézi Zsoltára (1607) előszavában. A leg
régibb fenmaradt bártfai (1635—40.) kiadás egyetlen csonka 
példányában ez ének az elkallódott 6. lapon volt s így az 1670-iki 
lőcsei kiadás után közöljük, melyet Szilády még nem ismert.

Itt jegyezzük meg, hogy a kódexből hiányzó többi istenes 
éneket is az említett bártfai kiadásból közöljük, melynek a 
marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárában őrzött egyetlen 
példánya Balassa énekeiről még br. Radvánszky Béla közvetí
tésével készült betühü másolatunk. Az innen hiányzó énekek 
az 1670-iki lőcsei kiadásból valók, melyet Rugonfalvi Kiss 
István fedezett fel s amely a br. Radvánszky Béla sajókazai 
könyvtárában van.

A többféle szővegeltérésekre 1. Szilády kiad. 284—6. 1. A 2. 
versszak utolsó sorában élni van, ezt a többi kiadás szerint 
esni-re javítottuk ki. A Lipcsei kódexben a 11. v. sz. kezdete:

Inkab tekincz Vram Irgalmassagos voltod, 
en sok bűneimnek ingien megh boczanattiat, 
mit engedhetnél megh 
ha nem vetkeznének 
te ellened az hiuek.

(V. ő. 19. ének 7. v. sz.) így van az Unitárius énekes
könyvben is és valószínűen ez az eredeti, Balassától származó 
szöveg, de később megváltoztatták, mert egyházi szempontból 
nem tartották elég orthodoxnak. A 12. v. sz. a Lipcsei kódexben:

No tudom haragjat touab raitam nem tarttia,
Mert az bekessigre ő iob kezet ki niuttia,
de czak ollianokra
kik utana iarnak,
mert uagy mindennek Vra.
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Megvan ez az ének Hajnal Mátyásnak ,,A’ Jézus Szivet- 
szerető Szívek aítatosságára Szíves Kepekkel Ki-ábráztatott . . 
[igy] Könyvetske (Pozsony 1642)“ c. 233. lapján: Felirat: 
„BalássaBálint Éneke.“ Címe: A'Sz. Dávid 75 Soltárából; Domine 
ne in furore tuo etc. Balássa Bálint Éneke, a* Penitentzia- 
tartásáról. Bochásd-meg Ur Isten ifiuságomnak vétkét . . .“ 
A Dávid zsoltárára utalás bizonyára tévedés, mert a 75. zsoltár 
a Vulgatában „Notus in Judaea Deus . . s a Domine ne in 
furore tuo . . a VI. és XXXVII. zsoltár kezdete s mindkettő 
ott van a hét bűnbánó zsoltár között, melyek magyar fordítását 
Balassának is tulajdonítják. Hajnal Mátyás e művének első 
kiadása Bécsben 1629-ben jelent meg, valószínűen már ebben 
benne volt Balassa éneke, de az egyetlen példány a 206. lappal 
megszakad. Balassa énekének hangjegyeit a Kájoni-kódexből 
átírva Seprődi János közölte az írod. Közi. 1909. 288—290. 
lapján.

3. [LXII.]

Az ének előtt álló nótát Szilády „Öklemeskind“-nek írja, 
amire már Eckhardt megjegyezte, hogy az valószínűen „ö k le i
nes K in d “-nek olvasható; ez annyival inkább elfogadható, 
mivel az /  felsőszára előtt levő pont idetartozhatik, miként az 
ének első (Nincz) szavában lévő i pontja is a c felett van, 
sokszor pedig el is szokott maradni; a Kind egyébként is 
külön van írva. A vers tagolására nézve elfogadjuk a Sziládyét, 
a Radvánszky-kódex különben így tagolja:

Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem,
Mert körülvett engem szörnyű veszedelem, Segedelem 
Légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem.

A 4. versszak utolsó előtti sorában a kódexben v ise lje n  
van »viseljem* helyett, a nyomt. kiadás szerint javítottuk ki.

4. [LXIII.]

Csak az első versszak van meg a Radvánszky-kódexben, a 
többit az 1635—40-iki bártfai kiadásból közöljük. 1. v. 3. s. a
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bártfai kiad. segítségembe. 3. v. sz. 6. s. A kiadásban: meg 
tart, nem hagy el (esnem) vesznem; ott is zárójelben: esnem
7. v. sz. 2. áál (így) ellenségtől.

Buchananusnak a címben közölt paraphrasticus zsoltárfordí 
tását közli Szilády kiadása 307—8. lapján. Ezt a zsoltárt Rimay 
is lefordította „Ha az Isten nékem setétségben fényem" kez
dettel, Balassa 8 strófája, nála 16 Balassa-strófára bővül ki 
L. Radvánszky kiad. 180—5. 1.

5. [LXXIV.]

Az ének „M inden á lla t  d íc sé r  Ur Isten" kezdetű 
nótája a Bornemisza (1382.) énekeskönyve CXX1X b. lapján 
közölt 143. zsoltár fordításának kezdete ismeretlen szerzőtől.

Balassának erre a nótára írt bujdosó éneke az 1605—7. évi 
unitárius Enekeskőnyvbe és az Istenes énekek 1670. évi kiadásába 
vétetett fel először, de kéziratból már előbb ismerhették, mert 
a 4. versszak híján megvan a Kuun-kódexben is.

6. [Sz. LXXXV.]

A Radvánszky-kódexben a 138—9. lapon van, sorszám nél
kül, nótául Rimay legnépszerűbb énekével, amiből nem követ
kezik okvetlenül, hogy Rimay éneke után írta Balassa ez éne
két, mivel gyakori az utólagos nótajelzés is, kivált az ilyen 
elterjedt versformánál (négysarkú alexandrin) nem is igen volt 
rá szükség. A versfőkből BA TH O R I név jő ki, a tartalomra 
tekintettel inkább Nyíri Báthori Istvánra, mint a lengyel királyra 
gondolhatunk.

7. [Sz. LXXXVI.]

A kódexben mindjárt az előbbi után áll a 140— 1. lapon. 
Érdemes összevetni tartalmát a 11. sz. jegyzetében ismertetett 
„Izraelnek szent Istene" kezdetű énekkel.

8. [Sz. LXXXVII.]

A költemény élén és utolsó versszakában említett Malgru- 
d ian  ismeretlen, hacsak nem a Madrigalnak a másolótól a fel-
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ismerhetetlenségig elrontott alakja, bár tartalmánál fogva éppen 
nem tartanánk madrigálnak. De ne feledjük, hogy „Madrigal 
Zigarica“ is volt. (ír. Közi. 1909. 295. 1.) Nemcsak nehézkes 
menete, de a vers végén az „ifjú“ emlegetése miatt is Balassa 
ifjúkori költeményének tartjuk. A 3. v. sz. utolsó sorában 
m ikínt van m inket helyett. 6. v. sz. 6. s. d ic s ir jü n k  
dicsírjük helyett. 7. v. sz. 4. s. v agy o k  vagyon helyett.

9. [Sz. LXIV.]

A 9—25. sz. a. közölt istenes énekek nincsenek meg a 
Radvánszky-kódexben, sőt mint a másoló az eddig közöltek 
közül nehánnyal megtette, az első versszakot sem írta oda 
belőle. Ezek hiteles szövege gyanánt tehát a nyomtatott s 
ezek közül a legrégebbi fennmaradt 2. bártfai (1635—40) kiadás 
szövegét kell tekinteni. Ezek sorrendje, mivel hiányzik a kódex 
útmutatása, bizonyosan meg nem állapítható: az első kiadások
ban még a Rimay énekeivel össze voltak elegyedve s nem 
tudjuk, hogy a kiadás rendezése később mi alapon történt?

Ez a 9. sz. ének az 1635—40. évi bártfai kiadás 33—5. 
lapjain van (ebben az egyetlen fennmaradt példányban az előtte 
lévő levelek mind elkallódtak), az első fennmaradt 1670. 
évi második lőcsei kiadásban ez az első ének. Ezt a ki
adást Rugonfalvi Kiss István 1912-ben fedezte fel s ismer
tette a Magyar Kön>vszemle 1912. 125—6. lapján, Szilády 
tehát Balassa költeményét sajtó alá rendezésekor nem 
ismerte. Egyébként ez a B. legelőbb megjelent éneke; Szilády 
említi, hogy megvan az első (1579-iki?) unitárius énekes
könyvben is, ami azért figyelemreméltó adat, mert Balassának 
egyik legsikerültebb s gondosan kidolgozott istenes éneke. 
A doxologiát nem tartjuk az énekhez tartozónak. Azt hisszük, 
hogy ugyanaz történt itt is, mint a „Végtelen irgalmu“ kez
detű LI. psalmussal, hogy t. i. még a Rimay közlésében nincs 
doxologiája, a Pázmány Péter Imakönyvébe (1607) azonban 
már úgy ennek, mint a 6 másik bűnbánó éneknek doxolo
giája van. A teljesség kedvéért azért álljon itt a bártfai 
kiadásból:
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Dicsőség Atyának 
És az ő fiának 
A Krisztusnak;
Szentlélek Istennel 
Mind egy hatalomban 
Mindörökké.

Mi az 1635—40- iki második (az első nem maradt fenn) 
bártfai kiadás szövegét fogadtuk el, mely a Szilády közölte 
szövegtől ezekben tér el: I. v. sz. 5. s. Óvd bútul szívemet.
2. v. sz. 3. s. Ne hagyd, őrizd, ébreszd. 4. v. sz. 2. s. vétkem.
4. s. Irgalmad végtelen. 5. s, bűnöm. 6. S romlást valló.
5. v. sz. 3. s. Érezhet-é? 4. s. Ki engem szolgádat. 6. s. 
Ébreszthet-é? 5. v. sz. 2. Sőt jót reménlenem, 4. s. kedvesen. 
5. v. sz. 3. s. Áldott zárját. 6. s. A bártfai kiadásban 
L etört sz a rv á t van, noha ez is bibliai kép, de a következő 
strófa kezdetére (Repülvén) tekintettel mi is a „sz árn y á t“ 
változatot fogadtuk el. 6. v. sz. 2. Élvén. Utolsó sor: Bűnöm 
kívül.

10. [Sz. LXV.J

A második (1635—40-iki) bártfai kiadásban a nóta: Ma
gasztallak én IstfenemJ. Ez Csemeki Mátyásnak a Balassa- 
Rimay kiadások függelékében megjelent éneke első sora. 
Ez is azt bizonyítja, hogy nem minden nóta származik magá
tól a szerzőtől, hanem némelyik felé a kiadó vagy sajtó 
alá rendező írt nótát. A bártfai kiadásból közöljük. Itt felirata: 
Háborúit számlálván, kéri Istent, hogy kétségben eséstül oltal
mazza. Eltérések a Szilády közölte szövegtől: 1. v. sz. 3. s. 
kétség miatt. 2. v. sz. 1. s. kegyes Istenem. 6. v. sz. 1. s. 
veszedelmünket 2. s. megtörtünket és életünket. 7. v. sz. 3. s. 
nagy búdból.

11. [Sz. LXVI.]

Az ének nótája: Izraeln ek  szent [ I s te n e , a Decsi- 
kódexben van meg, melynek 99a— 101a. lapján olvasható ez 
az ének. A nótául választott ének a rágalmazókról szól, s



annyira illik Balassa életkörülményeire, hogy ha nem ö írta, 
nem csodáljuk, hogy mint kedvelt énekét nótául választotta. 
Különösen e része „Azkivel én ezt szenyvedtem, Azzal egy ott 
esedeztem, Ne hagyj immár, én Istenem, Fölségedet igen kérem“ 
nagyon illik a házassága miatt nejével együtt szenvedett rágal
mazásra és üldözésre. Közöltük a Lipcsei-kódexből az Iroda- 
lomtőrt. Közi. 1916. 317. 1. és a „Lipcsei codex és kiadatlan 
versei.“ Bp. 1916. (Magy. irodalomtört. értekezések XII. sz.) 13. 1.

Balassának erre a nótára írt éneke a Decsi-kódexben 20 vers
szakra bővült. Már Szilády gyanúsnak találta a betoldott részt 
s mi hozzátehetjük, hogy a toldalékból ADONI PÉÉTR azaz 
Adonyi Péter neve jő ki, ha e 8. strófa a 9-ikkel helyet cserél. 
Ha a 3. versszak után toldja be e részt, a versfők Ládoni 
Péter nevét adták volna: a Sziládytól Balassa költeményei között 
közölt XXXII. ének L ádon i Sárájának névrokonáét. A 7. v. 
sz. 3. s. Vetettél bút én fejemre. 9. v. sz. 4. s. dolgomat. 
A Lipcsei kódex a toldalékból csak az 1., 3. és 8. versszakot 
vette át s az utolsó strófa előtt még egy olyan szakot közöl, 
ami a Decsi-kódexből is hiányzik:

Izraelnek te vagy ura,
Te vagy Dávidnak paizsa;
Lölkömnek vídámétója,
Életemnek megtartója.

A 2. v. sz. 2. s. Sziládynál: sokszor. 4. v. sz. 2. s. Sz.-nál: 
vertedet. A 6. versszak nincs meg a bártfai 1635—40-iki kiadás
ban. A Decsi-kódex ismertetését 1. Thaly Kálmántól a Századok 
1871. évf.

12. [Sz. LXVII.]

Versfők: BALASI BÁLINT. A Palkó nótájára megy, mint 
a 28. [III.] és 29. [IV.] sz. ének s ez utóbbival első sora is 
(Bizonnyal esmérem rajtam most ereit) némileg megegyez. 
Abból, hogy az utolsó harmadik versszakban vala-vala rímek 
vannak, Szilády azt következteti, hogy ez az ének Balassa 
első szerzeményei közé tartozik.
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13. [Sz. LXVIII.]

A versfők eleje: OAHNIS =  Johannis (Jánosé) lehet 3 talán 
apja nevére és vigasztalására írta. Versformája megegyez a 
31. [VI.] és 84. [LI.J „magam gondolt11 nótájú énekekével 
Az 1670-iki lőcsei kiadás szerint közöljük.

14. [Sz. LX IX ]

Ez ének fordításnak látszik s eredetije lehet az ének elején idézett 
„Quem tu, summe deus, semel placatus patris lumine respicis** 
kezdetű vallásos „óda“, melyet nem ismerünk; emlékeztet 
Horatiusnak „Quem tu, Melpomene, semel nascentem placido 
lumine respicis“ kezdetű ódájára (Lib. IV. 3.). Ha a Szilády- 
közőlte p atris helyett a p a trio  alakot fogadjuk el, (amint a 
kassai 1665-iki, a lőcsei 1670-iki kiadásban van), akkor a latin 
óda legalább szótagszámban megegyez a Balassáéval. Találóan 
jellemzi ezt a 14-es tetraméter (8T6) utolsó tagjának meg
ismétlődéséből keletkezett szerkezetet Láng Margit „A m. 
nemz. versidom aesth. jelentősége, (E. Ph. Közi, XXV.) Bp. 
1901.“ c. értekezése 33. lapján. Ennek továbbfejlesztése a 33. 
[VIII. I sz. ének versformája, melynek nótájául az „Ich hab 
vermaint“ kezdetű Regnart-féle villanella szerepel. A bártfai 
csonka kiadásnak 21. lapján volt s az egyetlen példányban 
nem maradt ránk. A 2. v. sz. 9. sorában a későbbi kiadásokban 
terjed  helyett gerjed van.

15. [Sz. LXX.J

A versforma mint a 38. [XIII.J sz. éneké, mely fölött a régi 
Siralmas (v. a Régi siralmas) áll. Az utolsó strófában említett 
O ceanum  alatt a keleti tenger értendő s valószínűen Danzig- 
ban vagy annak közelében írta B. 1 591-ben ez énekét. Abból, 
hogy ez ének kelte 1591, s a Szilády kiadásában utána követ
kezőé 1 589, nem lehet a kódex kronológiájára következtetni, 
mert a 9— 15. LXIV—LXX.J sz. énekek (tehát azok között 
ez is) nincsenek meg a kódexben s csak a Szilády kiadásában 
kerültek így egymás mellé.

Az 1670. évi lőcsei kiadás szövegét (17 —19. 1.) követjük.
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16. [Sz. LXXVII.]
A B lah o sz  la u nász kezdetű ének ismeretlen s Brückner 

és Eckhardt (ír. Közi. 1913. 443—4. 1.) szerint írásmódja tót
rutén sajátságot mutat s lengyelül B í o g O s t a w Z e  n a s  
(Áldj meg minket) vagy B l o g O s f a w i o n a S  (áldott)-nak 
kellett volna írni. Nincs a kódexben, csak a nyomtatott ki
adásokban. Az 1635—40. bártfai kiadás szövegét közöljük 
a 2. v. sz. 3. sora kivételével, mely elrontott szövegnek látszik 
(Hadd a’ kitsin hitünkéi igazan örvendgjünk) azért ehelyett 
a pozsonyi 1676-iki kiadás szövegét fogadtuk el. A bártfai ki
adásban (82. 1.) az ének cime: MAS. Istennek áldásáért való 
Könyörgés.

17. [Sz. LXXVIII.]

A latin ének, melynek ez fordítása lehet, ismeretlen. A bártfai 
kiadásban a felirat csupán ez: Ex 54. Psal. Deus per nomen. 
A bártfai kiadás szövegétől csak az 1. v. sz. 3. sorában térünk 
el (a bártfaiban az Uram  én hiányzik), mivel a vers a ké
sőbbi kiadásokban levő bővülést megkivánta. 18 19 *

18. [Sz. LXXIX.]

A versforma a „Már szintén az idő vala kinyílásban“ kez
detű (79. [XLVI] stb.) vagy a Bisztj Vegjala lengyel ének, 
(40 [XV], 47 [XXII] sz.). Csak a nyomtatott kiadások közük. 
Szövegünk (a bártfai 1635—40-iki kiadás) eltérései a Szilády 
szövegétől: 1. versszak: 2—3. sor: Emberi nemzetre kik az 
égből néztek, Az Urat őrökké ti mind dicsérjétek. 3. v. sz.
2. s. lámpása, égnek sok csillaga. 7. v. sz. 2. s. szélvész és
3. s. Hegyek, erdők, . . 9. v. sz. 2. s. ti kik laktok. 14. v. 
sz. 2. s. az Ur szerelmében.

19. [Szil. LXXX.]

A bártfai 1635—40-iki kiadás szerint. A címfelirat hymnusá- 
ról megjegyezzük, hogy Rimay tervezett Balassa-kiadása elő
szavában (1. kiadásunk előtt) említi, hogy Balassa a három első 
Himnusát ő maga is deák argumentumocskával ékesítette.
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Minthogy ennek himnus a címe s valóban latin argumentuma 
van, valószínű, hogy e cím magától Balassától ered, s Balassa 
ezt szánta istenes énekei elejére. Az első címéből a későbbi 
kiadások elhagyták: „pro levamine malorum“ .

Szóvegeltérések: Sz.-nál: 2. v. sz. 1. s. Ments és vezess ki 
Uram! a sok vészből. 3. v. sz. 4. s. A sok vész közt csak az 
egy Isten ójja. 5. v. sz. 3., 4. s. Ennek, úgymond, a mint va
gyon ő dolga, Lehetetlen, hogy senki szabadítsa. 6. v. sz. 4. s. 
csepp módját is. 7. v. 1. s. sok jódot. 2. s. Itt meghagytuk, 
mert jobbnak tartottuk e sort a bártfai kiadás szövegénél, mely 
így hangzik: Ne halgasd-el megh-szabadulásomat. 8. v. sz. 4. s. 
kétségbe esnek. 9. v. sz. 1. s. Terjeszd ki hát. 2. s. kedves 
voltát. 10. v. sz. 2. s. ismét királyi felségére 3. s. vetéd. 11. v. 
sz. 4. s. rakva mind.

20. [Szil. LXXXI.]

A nóta a későbbi kiadásokban (pl. 1670. lőcsei kiad.) el
maradt. A „Forog a szerencse“ egy Balassának tulajdonított 
ének kezdősora, mely az „Istenes énekek“ rendezett kiadásai
ban „Ab incerto authore“ jelzést visel s az utolsó versszakban 
1604. évet említ. Szövegeltérések: 1. v. sz. 3. s. Sziládynál: 
Jézus. 9. s. Vígy kérlek vitézségre. 3. v. sz. 4. s. Eszet, bátor
ságot. 6. s. járnának. 4. v. sz. 3. s. Kik veled. 5. v. sz. 4., 
5. sora: Sok jó szerencséket Várok csak tetöled. 6. v. sz. 3. s. 
Melyben. 7. s. De kérlek, felejts el. 7. v. sz. 6. s. Én szívem 
bátorsága. 8. v. sz. 4., 5. s. Bátorságot, eszet, Sok jó szeren
cséket. 6. s. jó voltodból. 21

21. [Szil. LXXXII.]

A "nóta: O lly búval, b á n a tta l az A en eas k irá ly “ 
sokszor idézett sor, mely Gergei Argirusának is nótája. Ez a 
sor Huszti Péter 1582-ben megjelent Aeneisében megvan 
(1017. verssor) és nem lehetetlen, hogy az idézett ének e mű 
kivonata, mely az előzményeket elhagyva, itt kezdte az elbe
szélést.
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22. [Szil. LXXXIII.]

A bártfai 1635—40-iki kiadás 83—7. lapján. Az 1. v. sz.
2. sorában helyesebbnek látszott a későbbi szöveg, a bártfai 
kiad. Reméntelenségemben ne hadgy el-sillyednem verssora 
helyett. 2. v. sz. 3. s. á lta l Pápai Páriznál: Altallom: Vereor, 
verecundor, ich scheue, fürchte, schäme mich. Szil. szövege sz. 
utált. 3. v. sz. 1. s. Szil. bárkájából repült. 8. v. sz. 3. s. 
Ki téged keservesen régen kiáltott.

23. [Szil. LXXX1V.]

A bártfai kiadásban 68. 1. a nótája ennek is „O Ily b óval, 
b á n a tta l az A en eás k irá ly “ . Szővegeltérések 6. v. sz. 1. s. 
rengéssel, kongással; 9. v. sz. 2. s Sziládynál: filemile. 10. v. 
sz. 2. s. Hogy fájdalmam miatt ne vesszen életem.

24.

Rimay említi előbbidézett előszavában, mint elveszett éneket.

25. [LXXX1X.J

Balassának halála után első nyomtatásban megjelent éneke, 
betétül Rimaynak „ . . . Balassa Bálintnac Esztergom alá való 
készületi“ c. 1 598. táján Bártfán nyomtatott költeményébe, lap
szélén az ének címe gyanánt közölt magyarázattal. Rimay 
hitelére kétségtelenül Balassa istenes énekének kell azt tartanunk, 
noha e mű egy debreceni csonka példányában levő bejegyzés 
Nyéki Vörös Mátyásnak tulajdonítja a szerzőséget. Mivel ez a 
hét bűnbánó zsoltár egyike, 1. a különböző vélemények ismer
tetését az ahhoz csatolt jegyzetben. A Rimay id. költeményét 
az „Istenes énekek“ kiadói is lenyomatták s rendesen ott is 
mint betét-ének szerepel, némelyikben azonkívül külön is meg
van. Lásd Rimay J. munkái. Kiadja B. Radvánszky B. Bp. 1904. 
52—5. 1. Az ír. Közi. 1902. 449—54. 1. tévesen hasonlítja össze 
Marót Kelemen francia zsoltárfordításával, mivel Balassa nem 
tudott franciául s csak Béza latin zsoltáráról lehet szó. A Marót 
szövegével való egybevetés ötlete nyilván onnan ered, hogy



670

Szenei Molnár Psalteriumában az L. zsoltár felett C. M (a 
Marót Kelemen monogrammja) van. Alapul a Rimay kiadását 
vettük, mely egyébként nem sok eltérést mutat a második 
bártfai kiadás szövegétől. Az első sorban a bártfai kiad. Veget 
len. 6. s. Láddé. 2, v. sz. 4. enyhitsd-el, Fertelem büdös szagát
4. v. sz. 3. s. Veszek, jay hová legyek, 9. s. medgyek. 7. v 
sz. 4. s. Vigasztald lelkemet. 9. v. sz. 9. s. Követvén bízvást 
engem. 10. v. sz. 7. s. Töredelmes szível.

II.
26. [LJ

Balassa első költeménye a Radvánszky-kódexben; szerzési 
idejét, sajnos, nem ismerjük, bár ha ismernők is, aligha mond
hatnánk, hogy a Balassa költői pályájának kezdetét jelöli, 
mert e vers folyamatossága hosszabb költői gyakorlatot feltéte
lez. A vers az aenigma (1. találós mese 2. mese) szerény cím 
alatt húzódik meg, de tulajdonképen lírai allegoria s szokot- 
tabb formája az, mely álomképül adja elő „meséjét“ , mint 
a Kuun-kódex meséje a méhről és darázsról' stb. A költő 
maga aenigmának nevezi versét s irodalmunkban ez az első 
költői aenigma, noha énekmondóink mindig nagy kedvvel 
foglalkoznak vele a társaság mulattatására, lakodalmi vendégek 
szellemi foglalkoztatására (1. Tinódi életr. 1913. 34—6. 1.) 
Legrégibb ismert ilyen mesénk a Dőbrentei-kódexben (1508) 
fordul elő. A már az ókorban kedvelt keleti eredetű műfajt 
a biblián (RMKT. II. 292) kívül az 1629-ben németből fordí
tott s a Mihály deák kódexébe is belekerült „Mesés köny
vecske“ (t. i. Találósmesésk.), később a Hallertől fordított 
Gesta s a XVIII. században Bőd „Szent Hilarius“ -a népszerű
sítette, melynek a címe is találósmese, t. i. címe szerint egy 
szent püspökről kellene szólnia, valósággal vídámító dolgok 
(hilaris) gyűjteménye. Valószínű, hogy ez az allegoria a költő 
életére vonatkozik, „jelentése“ : játszótársának, „szeretőjé“-nek 
váratlan férjhezmenetele. Itt gondolhatnánk Dobó Krisztinára, 
aki akkortájban járt jegyben Várday Mihállyal, mikor Balassa 
fogságából hazatért, vagy Losonczy Annára, egyetlen igazi
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szerelmére. Losonczy Anna ugyan 1567 áprilisában ment férj
hez Ungnád Kristófhoz, de a költemény lehet kései reminiscentia.

A h orvát nóta nem jelenti azt, hogy Balassa a tárgyat 
is horvátból dolgozta át. Az ének négysoros versszakokba 
osztásában a kódexet követjük.

A verskezdő: Je len tem  versb en  m esím et (messímet) 
emlékeztet a találósmesék szokásos kezdetére: Mese, mese, 
mi az? amit Faludi is alkalmaz „Pásztorversengés“ -ében. 
L. még M. Nyelvtört. Szótár II. kötetét M ese alatt (Hegedű
szóban szép mesét jelentek). 2. v. sz. 4. sor: ballagásban 
(balagasban). 5. v. sz. 3. sora: fo ga tta . B. egy elveszett 
énekénék kezdősora: Pokolbéli kísértések fogatnak . A kódex 
világosan fogattá-t ír, ezért mellőzzük a fo[rlgatta átírást. 
6. v. sz. Rén (jav. Rjn-ből) tájnyelvi alak: Vasmegye, Őrség, 
Zalam. Páka stb. Szinnyei: Tájszótár II. 285. h. (rí); 4. s. 
m eggyen (megjen) Balassától, de másoktól is gyakran hasz
nált alak (már a Müncheni-kódexben előfordul) mit tegyen 
helyett.

Hogy a Radvánszky-kódex helyesírási sajátságait szemlél
tessük, közöljük mutatványul ez éneket betühű másolatban:

Elseő egy Horuath Wiragh Ének Notajara 
A enigm a.

Jelentem uersben messimet;
kérem édes szeretűmet: 

Minap en utón jartomba:
Hogj uolna csendes úszásban: 

Giakran egy masra tekintnek: 
Egy máshoz ualó jo keduek: 

Hogj igj egiőtt szerelmessen: 
Azen közben nagj sebessen: 

Rajok menuen az egjékít: 
Elkapá fogatta szegénit: 

Látuán tarsa bánatiaban:
Széliéi balaguan az Tóban: 

Mert Latia tarsatui uáltat: 
Buaban elszánta magat:

de el reitem értelmemet 
Feitse megh nekem ezeket. 
Laték két Hatiutt égj Tóban 
Egiőtt lassú ballagásban. 
Kjről kj tetczik szerelmek. 
Hasonlók mjnd ketten szépek. 
Eők úsznának szép csendessen 
Égj keseliő czalard képen 
Kiőrme kezőt az szebékét 
Mind szeretőt kedue szerint. 
Rén keserues kiáltásban. 
Nem tud megjen nagj buaban 
Latia maga Eőzvegj voltat 
Ohaitia mar czak halálát.
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27. [27.]
Krisztina, kinek nevére írta Balassa ez énekét, Erdélyi Pál 

szerint Hagymásy Kristófné, Sanyiki Krisztina, kivel Balassa 
erdélyi fogsága alatt ismerkedett meg. Legfőbb érve (L. írod 
Közi. 1900. 400— 1. 1. és Balassa élete) Balassa Liptóujváron 
1577. julius 11-én kelt levelének e helye: „Hagymásiné sem 
idegen tőlem, mert a vén asszonya [a m. kulcsárnője] egy 
levelet írt vala az utolsó postától Dancka alá, kiben erősen 
panaszolkodott, hogy ő róluk így elfeledkeztem, hogy soha 
sem irok, sem izenek és asszonyom is csudálkozik, úgymond “ 
(L. u. o. 388. 1. és itt alább a levelek közt.) Ezzel szemben 
Széchy Károly (Balassa életr.) Dobó Krisztinához intézettnek 
tartja ez éneket s feltevését belső érvekkel támogatja. Kétség
telen, hogy ezek inkább Széchy állítása mellett bizonyítanak, 
de másfelől úgy látszik, hogy Balassa foglalkozott azzal a 
tervvel, hogy a fogsága után csakhamar özveggyé lett Hagy- 
másynét elvegye s akkor 1 577 táján írhatta volna hozzá e köl
teményt (Dobó Krisztina csak 1583 végén lett özveggyé), A 
Radvánszky-kódex énekeinek sorrendje is az Erdélyi nézetét 
támogatja. Míg Hagymásynéről bővebb adatok nem kerülnek 
felszínre, ez a kérdés nem dönthető el.

A nótául választott L u c re tia  éneke „Eurialus és Lucretia 
széphistóriája4', melyet 1577-ben fordított le a Pataki név
telen.

Balassának Krisztina nevére írt énekét némikép egymástól 
eltérő szöveggel kétszer másolta le ugyanaz a kéz a Radván- 
szky-kódexbe (A =  3—4., B =  141--142. lapon), az első (A) 
szöveget nyomattuk le, a második (B) változat főbb eltérései 
itt következnek: 1. versszak 3. s. szerelmet. 5. s. vigiazuán. 
A. B. herdoját [őrkiáltás a. m. wer da?] 7. tüntetuen. 2. verssz. 
2. s. A. vég [a. m. víg] sziuem, B. én sziuem. 3. v. sz. 3. s. 
mint sémié. 5. A. és nagy igaságával mind, B. Nagy i. 6 . B. 
engem már. 4. v. sz. 2. s. A. bánthat, B. bánhat. 6. s. A.
ugj enek, B. uegh [a. m. víg] ennek. 5. v. sz. 2. s. A. leueli-
ben, B. leueledben. 8. s. A. B. erői [a. m. örül]. 6. v. sz.
2. s. B. uet [vett]. 3. B. elibi [a. m. elébbi]. A. (javítással)
szerelmemnek, B (jav.) szerelmiben. 8. v. sz. 2. s. A. hív.
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B. végh. 3. s. A. mutatam, B. niutottam. 4—6. A. szoritua 
kj neki szerelemnek tüzes fogójában niujtottam. B. szorítva kit 
neki szerelemnek tüze fogojaba niujtottam. 9. v. sz. 7. s. A. 
igasagban, B. igasagaba. 8—9. A. ruhában töruenj köbelibe 
tőtt, B. ruhaba türue kebeliben tét. 10. v. sz. 1. s. B. Tauolj

28. [III.]

A „P alk ó  N ó tá ja “ ismeretlen; valamely ma is ismeretlen 
népdal (afféle régi Csinom Palkó) nótája lehet, de Balassa 
környezetében éló Pál költőre is gondolhatnánk, pl. arra a Pál 
deákra is, ki Nagybánkai „Hunyadi János“ -ának (Debr. 1574) 
a M. Nemz. Múzeum könyvtárában őrzött példányába egy pár 
zsoltárverset írt ki s utána ezt jegyezte oda: „Pál deák az k | 
A kor Balassi fogságában | igen bízik Istenben nem . . . | hagia 
el“ (ír. Közi. 1893. 252. 1.), akire már Erdélyi Pál is gondolt 
a Balassa életrajzában; a sárospataki kalandban is szerepel 
Balassával együtt egy Hunyadi Pál Transylvanus.

E költeményt Széchy szerint B. ugyanahhoz írta, akihez a 
27. [II.] számüt, Szilády szerint régi szerelméhez, Losonczy 
Annához, akihez írta szerinte még a 30. [IV.], 33—5. [Vili—X.], 
38. [XIII.], 40—7. [XV—XXII.], 49—52. [XXIV—XXVII.], 54. 
[XXIX.] 67—68. [XXXIV—V.], 70—9!. (XXXVII-LVIII.) éne
két. Forrásául Szilády utal Buchananus „Adamas“ c. költemé
nyére. A 2. v. sz. 3. sorában helyesebb lenne fe le jtsen , 
mint Sz. is megjegyezte.

A 4. versszak 1. sorában levő szép  s a 2. sorban sz íp  
mutatja, hogy miként helyesírási sajátságaiban nem követke
zetes, ügy nem egységes a kódex tájnyelve sem. Ennek ma
gyarázata az lehet, hogy a másoló néhol az előtte lévő szö
veget követi, másutt a maga tájnyelvét viszi bele. 7. verssz. 
1. sor: o ly  [ölj] legtöbbször olly-t ír. 8. v. sz. 2. s. rontható. 
Az n hiánya rövidítéssel (a második t betűnek idekanyarításá_ 
val) van jelölve, ezért könnyen nézhették rothadó-nak. 10. v. 
sz. 2. s. m jh elt valószínűen a másoló hibás olvasása m iként 
helyett.

Balassa Bálint összes munkái 43



Versfők: BALASSI BÁLINTHÉ ANNA.
A 8. v.-szak 2. sorában érte van; Sziládyval mi is toll- 

hibának vettük erre helyett. A 9. verszakban vég [uégh] =  
víg, mindkét alak felváltva előjő a kódexben. 12. v. sz. 4. s 
bé vét (tollh.) 15. v. sz. 1. s. kód. eleőtze-t, a 18. v. sz. 2. 
sorában eleöczil-t ír; összevetve a 102. [Coei. IX.] sz. költe
ményben (3. v. sz.) előforduló kiuzél-lel, az 5. [LXXIV.] 
számú „bujdosni űz“ alakjával, előze-nek és előzíl-nak 
írjuk át.

Dr. Takáts Sándor, a körmendi Batthyány-levéltár missilis- 
levelei között talált egy éneket, mely Balassa ezen énekéből, 
a 98. [Coei. VI.] és a 73. [XII.] sz. énekből van összeszerkesztve. 
Álljon itt (53—4. 1.) a szíves közlő (ki „Zrinyi nevelőanyja“ 
c. becses művében adott először hírt róla) másolata szerint:

Azért nekem immár el kell most indulnom,
De elmémet ugyan itt is kell hadnom,
Rólad gondolkodnom,
Legyen Isten hozzád, édes vigasztalóm!

Nem úgy megyek el, hogy lennék nálad nélköl,
Mert minthogy az test nem élhet lélek nélkól, 
így te szerelmedtől
Nem válhatom én meg már halálom nélköl.

Oh siralmas szállás, kit keserves válás szegény fejemnek rendelt, 
Immár hova legyek, előmbe mit vegyek haszontalan bút, terhet, 
Oh szerencsétlen nap, ki elragad és kap attól, ki híven kedvelt.

Szerelmesétől vált nem csoda az halált hogyha fejére kéri,
Mert bűvában halál orvosságot talál, fájdalma végét éri,
De az szörnyű válás, végtelen kinvallás szívét örökké sérti.

Most is örömömet magaddal elveted kedvemmel egyetembe, 
Reád gyűlt szerelmem titkon éget engem keseredett elmémbe, 
Áldott szemeidet gyönge szép színödet juttatván eszembe.
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összekőtett kézzel, hajlott fővel térd[d]el P. őnékie könyörgek, 
Kinek jóvoltátul, mint Isién asszonytul kegyelmet reménlenék 
Hogy megkegyelmezzen, tovább ne gyötörjön, áment reá kiálték.

A költemény 3. és 4. versszaka nagy belükkel van írva. 
Az utolsó versszakban a P. betű valószínűen annak nevének 
kezdőbetűje, akinek B. vagy (ha nem eredeti kézírás) s 
másoló szánta. Az is lehet, hogy nem maga B., hanem máa 
rótta ezt így össze az ő verseiből, habár a Radvánszky- 
kódexben is van ilyen kettőből (95 [Cod. IV.] 96 [Cod. V.]) 
összerótt vers.

30. [V.]
A nótául választott „G ian eta  P a d o u an a" c. vagy kezdetű 

olasz ének ismeretlen. Az 1. v. sz. 2. sorában levő niszlembe’-t 
nem javítottuk ki, mert ha tolihiba, akkor is szerelm em re 
(t. i. szeretőmre) va ló  n ízlem be* lehetett eredetileg. 5. v. 
sz. 2. s. Eneas jav. Enead-ból, 3. s. en a. m. ime. 5. vers
szak 4. sor: e lő lem  helyett bevettük a szövegbe Szilády 
conjecturáját; valószínűen diktálás után írt itt a másoló. 31 *

31. [VI.]
(Versfők: BEBEK JWDIT)

Bebek Judit nevére valószínűen erdélyi fogsága alatt írta 
Balassa ezt a költeményét. A tőrök fogságot szenvedett Bebek 
Györgyről, a Judit apjáról 1. Takáts S. „Régi idők, régi 
emberek (Bp. 1922) c. művében (67—86. 1.) rajzolt szép 
képet. A „m agam  gon do lt n ó tá“-ról 1. a B. versformáiról 
készített összefoglalást. Szilády utal arra, hogy a Szilágyi és 
Hajmási históriája ugyanilyen hármasokban van írva s hogy 
az éneik szerzési ideje mondhatni összeesik Balassa írói fel
lépésével (Bock ford. 1572.). E „feltűnő véletlenség“ fel
említése azt jelenti, hogy Szilády nem tartotta, mikor ezt írta, 
valószínűtlennek, hogy B. lehet a szendrei névtelen. Hasonló 
álláspontot foglalt el Kardos Albert is Egy. Phil. Közi. 1885. 
590 1. Szilády később ügy látszik, hogy ezt az egyébként 
sem határozott feltevést feladta, midőn Szilágyi és Hajmásinak

4 3 *
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a Vasady-kódexben foglalt szövegének adott elsőséget (jft 
szerzési év 1561), a Csoma-kódexével szemben, (melyn  ̂
végső strófája 1571-es év) s ezt vette be a RMK.T Vll 
kötetébe.

Balassának van még egy „magam gondolván" nótája 
(84. sz. [LI.]) s abból, hogy itt a másoló nem 3. személyben 
beszél, Szilády és Erdélyi azt következtetik, hogy a RacJ 
vánszky-kódex ősszeírója: Hartyáni Imre, akiről mint inasáról 
Balassa végrendeletében is megemlékezik. Feltevésüket meg 
erősíteni látszott az a körülmény, hogy Hartyáninak a Bornemisza 
Enekeskönyvében (1582) közölt „Háborúsága Dávidnak mi
koron nagy vala" kezdetű (51.) zsoltárfordítása a B. „maga 
gondolt nótájá“-val egyez. Csakhogy ez az ének már a váradi 
1566-iki Enekeskőnyvben (a wolfenbütteli egyetlen példány 
másolata a M. T. Akadémia könyvtárában) is benne van 
(75 kk. 1.) s ebben a legrégibb ismert szövegben a versfőkből 
Harsianyi neve jő ki s ha az előbbi alak is a helyes, akkor 
is nehéz elképzelni, hogy akinek az énekét 1566-ban már 
beveszik az énekeskőnyvbe, az még 1585-ben is inaskodik. 
Igaz, hogy az inas íródeákot is jelentett, de rendesen mégis 
a főurának udvarában nevelkedő vagy hadigyakorlatot el
sajátítani akaró ifjak neve volt az (L. Takáts: Régi idők 
29—31. 1.) L. még a Balassa-kódex ismertetését s az „Istenes 
énekek bibliographiájá"-t (Bp. 1905) 23 — 27. 1.

3 v. sz. 3. s. f á k lá ja  valószínűen tolihiba fáklya helyett, 
mert a vers is az utóbbit kívánja. 5. v. sz. 2. s. főr =  fürj.

5. versz. 3 s. dereka. A déré ka hibás olvasás, mely az 
előbbi sor végén álló '-t az e-hez tartozónak vélte. 8. v. sz. 
1. s. kelletnék  jav. kelleneték-ből.

32. [VII.]
Versfők: MORGHAI KATÁM. Róla semmit sem tudunk, 

A nótául idézett „Az fejemet nincsen már", vagy az „Fejemet 
n. m.M ének is ismeretlen. 33

33. [Vili.]
A német v ili an el lát, melynek dallamára írta Balassa ez
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énekét, Eckhardt találta meg Regnart Jakab dalai közt (írod. 
Közi. 1913. 441—2. 1.) s szövege így hangzik:

Ich hab vermeint 
Ich hab vermeint
ich sey zum besten dran, ich sey zum besten dran, 

(repet.)
und künn ihr lieb keim 
andern werden gmein
jetzt wendt sie sich gen einem alten Mann.

A villanelláról 1. Bartalus I.: A magyar palotás zene, Szá
zadok. 1892. 15—16. 1.

34. [IX.]
£  költemény első versszaka arra a strófára emlékeztet, 

melyet Szenczi Molnár Albert két más énekkel együtt (az 
egyik a Balassáé) a megjobbított vers példájaképen hoz fel 
Zsoltára előszavában:

Csuda állhatatlan 
Lám ez világ dolgában,
Mint kerek forogván 
Inkább minden órában,
Változik különbőz,
Számtalan sok bút hoz 
Minden szempillantásban.

A kezdet egyébként egészen sablonos. V. ö. „Carmina 
Burana44 (5.1.): Iste mundus | Furibundus | Falsa praestat gaudia, 
vagy Rimaynál: O csalárd világi mit cselekeszel Rajtad lakó 
számtalan nemzettel: Múlandó jókkal gyönyörkődtetel, Ala- 
koztatod hiú dicsőséggel. Balassa a szinte állandó jelzőket 
felcseréli: változó szerelem, forgandó szerencse. A 2. v. sz. 
forrásául Eckhardt (írod. Közi. 1913. 416. 1.) utal Ovidiusra 
(Amor. III. 11.):

Luctantur pectusque leve in contraria tendunt .
Hia amor, hac odium, sed puto, vincit arncjr . . .
Odero si potero: si non invitus amabo.

V. ö. E. Ph. Közi. 1894. 755.
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35. [X.J

A S ic ilia n á ró l 1. C. Beyer: Deutsche Poetik I. 3 

Aufl. 556—8, 683. (Ez utóbbi helyen a versformát a , Q0^ 
erhalte“ -val hasonlítja össze.)

A költemény eredetije Marullus Tarcagnota v. T a rch a n io ta  
Mihály (■]* 1500) „De perfidia puellari“ c. költeménye, d e új 

versszakokat (4., 6 ., 9.) is illeszt a fordításba. (L. S z ilá d y  k iad  

2 5 7 . 1.) A kódex írása e költemény 5. versszaka 3. so rán ak  
közepétől négy levelen át a 39. [XIV. J sz.-ig (incl.) m á s je llegű  

1. verssz. 3. s. h iaban . Szil. híjában. 4. s. sőt s o t - n a k  írva 

Sz.-nál sét. 2. v. sz. Nem esnek  rajtunk. B. m ásh o l is 
használja (a. m. szánakoznak) pl. a 4. [LXIII.] sz . én e k b e n : 

De az jó Isten, ki az híveken E sik  veszedelmekben“ 7. v. sz.
3. s. búval jav. buért-ra. 8. v. sz. 1. Éljen , jav. Illyen-ből.

36. [XI.]

Az 1670. (második) lőcsei kiadásban címe: In laudem  
vern i tem poris. A „Gaudeamus!“ (Lipsiae 1879) 81. lapján 
van „Verni temporis laudes“ c. vers „Vernum tempus est 
amoenum Et amoris melle plenum“ kezdettel. 4. v. sz. 1. s. 
a nyomtatott kiadásokban fürement, fűrement. a. m. meg- 
frissűlt. E költemény alapján Balassa természetérzékének fejte
getését, „mely magasfokú, de nem tág tartalmú, mert csak a 
vidám, kellemes jelenségekre terjed ki“ , „frissek elevenek s 
mintegy emlékeztetnek a népdalok vidám képeinek üde levegő
jére“ Schmidt M.-nál: Költőink természetérzékéről. Bp. 1900- 
43—8. 1.

37. [XII.]

A versfőkben: SVSANNAM. Forrását végül maga meg
nevezi. A Marullus epikureista morálját hogyan alakítja át 

keresztyénné, arról 1. Eckhardt: Ír. Közi: 1913. 449. 1. A kódex
ben szé lle l, így a 74. [XLI.] sz. költeményben is a. m. széjjel. 
Mivel többször ír szélije l-t is, csak helyesírási sa játságn ak  
vettük s széjjel-nek írtuk át. 4. v. sz. 3. s. tolihiba: gondogtul.
4. s. E lég i ered. ellegj (a. m. eléggé) hordoztuk. Sziládynál.
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M eghordoztuk s emiatt sántít a vers. 5. versszak 2. sor 
A ggasz ta lju k , eredetiben tollh. aggsztaljuk, alább: .agasztaló. 
K iszo lítn ak , a másoló* jav. kiszorítnak-ból.

38. [XII1.J

A szép leány nevét, akiről a költemény címe szól, a vers
fők nem árulják el, valószínűen azért, mert a címfelirat nem 
is úgy értelmezendő, hanem hogy szép leány nevében beszél 
a költő, annak érzelmeit tolmácsolja (az anyjával bujdosó 
Bebek Juditét?). Férfi szájában különösen hangzik, hogy szomorú 
lévén élete, nem kell neki aran ylán c, azaz ékszer. Igaz, hogy 
Batthyány Ferenc menyasszonyához 1604-ben írt levelében 
éppen e helyet is idézi, önmagára vonatkoztatva azt (Takács: 
Zrínyi nevelőanyja. Bp. 1917. 73. 1.). A nóta sincs meghatá
rozva: lehet egy „Régi siralmas“ kezdetű ének, vagy mivel 
ez az új ének is ,,Siralmas“ szóval kezdődik, a nótája egy 
régebbi „Siralmas . kezdetű vers. Érdekes összevetni a Thaly- 
tól közölt (Vit. én. I. 390.) „Siralmas beszídem“ kezdetű ének
kel, habár a versforma nem egyezik is a Balassáéval. (V. ö. 
Kájoni Ék. 1719. 622. 1.).

A szöveg 6 . versszaka 3. sorában ezt tolihibából áll az ez 
előtt. 8 . v. sz. 5. s. lélek [lelek] a. m. létezem. 9. v. sz. 3. s. 
jártam  helyett tollhibából ra jtam  van. 10. v. sz. 5. s. tolihiba: 
szeretetet.

39. [XIV.]

A versfőkből CHAK BORBALAERTGT jő ki. Csák v. 
Csáky Borbála Szilády sz. Csáky Ferenc leánya Tholdy Mi- 
hályné, kivel Balassa erdélyi fogsága alatt ismerkedhetett meg. 
A szepsiszentgyörgyi Székely Muzeum Csereyné-kódexében 
(l. ismertetését ír. Közi. 1911. 58—64. 1.) van egy töredéke, 
melyet korábban a Székely István krónikája mellett lévő üres 
levélre 1579. körül másoltak le. Érdekes változatai miatt az 
egészet közöljük. Már címe is jellemző, t. i. a másoló a Csáky 
Borbála szájába adja az éneket. Kódex 67b: Adhortatio BAR-



barae Chaky In quendam Iu[u]enem vt in pristinum Amorem 
Rediret etc.

Sok bubanat Immár adatot ennekem kiben el fogy iletem, 
mert Io reminsigem kijben vala nekem, az el mine en

twlem,
kyert minden koron Niugatatlansagban Iái zoban lizen

lelkem,
Ha mi koron érték kegies embereket z[eretőjök]rwl1 zolani 

akkoron en lelkem rullad emlekezuin nem tud zegini mit
tennj,

Mert az gondolkodó zerelem immáron maid ziuem meg
emizti.||

6 8 a. Azirt en szerelmem es giőniörkeodisem mire hagial el engem, 
oh en finies napom mire en felemis nem teriezted feiedet, 
hogy vigaztaltatnam en sob [a. m. sok] bánátim bán lat- 

uan zep zemilliedet.
Kiuansagom nekem latnia tigedet naponkint eoregbwlnek, 

ky hogy ez ideig meg meg nem lehetet en zemeim keo-
niueznek,

mert te oka valal eleob eoreomemnek most keserwsí-
gemnek.

Banat miat lizek en nagy gietrelemben ha reitam nem
keonieorwlz,

betegsigembennis kynek vagy oruossag ha nem giogitaz
meg eolz,

hw zerelmemetis ha te meg tekinted bwn ha hozzam
nem terwlz,

Oly Igen nagy Chudam nekem azon vagion melj keminj az
te ziued,

Te genge zwuedhez nem hasonló higgied te achel termi-
zeted

[m]ert nam nem erdemlem az te it litedben hogy zemeid
ream vessd.

680

1 K ésőbb i kéz jav ítása.
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Raitam zabad vagy te oh en zep zerelmem valamit miue- 
% lendez,

mert azt ig iol tudod hogy vagiok te rabod ha zintin meg
eolende[z] ||

6 8 b Azirt ziuem bátor mégis gieteorj engem hogy ha ezben
eoruendez.

Birz vgianis engem ziuem vgy mindenben az mi kjpen
akarod,

az én vig ziuemet te meg zomoritod esmeg meg vigaz-
talod

Az en vig ziuemet mint egy fiatal fát mint beolc kertiz
meg haitod

Az fiatal fahoz vagiok mar hasonló ky meg niers es
zeoldelleo,

ky az twzben liuin égi feleol nedueseol más feleol
igettetik,

igy ziuemís twlled niha kinzattatik, niha wigaztaltatik.
Nam az AEtna haegit mongiak tengeren túl hogy koroskint

Igten ig,
kyt soha nem olthat meg sem eseo sem ho, semmifele

neduessig,
kinek Igisiben nem volt sem lizefnisj ez világon soha vig

(Többi része hiányzik, de az őrszó [Az en ziue||] mutatja, 
hogy a másoló előtt a többi is megvolt.) Egy rövidített, 10 stró- 
fás másolata a körmendi Batthyány-levéltárban van s Takáts
S. a felfedezője szerint-(Zrínyi nevelőanyja Bp. 1917. 53. 1.) 
„így is teljes, sőt kerekdedebb és hatásosabb, mint a 16 stro
phas“ . Szerinte a kézirat csak egyes szavakban tér el a már 
ismert szövegtől. Érdekes variánsa az utolsó strófában: „Ki 
írta> tudhatod, hiszem, mert lantjának kőnyei ez levélben.“

Balassának kedvelt éneke volt ez, mert később a Lucretiát 
elhagyva, mindenütt ennek első szavait: „Csak bubánat“ idézi 
nótául.

A költeményen Eckhardt (írod. Közi. 1913. 915. 1.) Ovidius 
hatását mutatta ki. így a 1 2 . versszak elejével párhuzamos 
gondolat a Heroid. ep. V. 29—30.
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Cum Paris Oenone poterit spirare relicta 
Ad fontem Xanthi versa recurrit aqua.

De mint Szilády kimutatta, ez a gondolat, mely az e fe zu si 

matróna meséjének csiráját alkotja, Buchananusnál is elő fo rd u l 

A 15. versszakhoz Heroid. ep. VII. 23. Aeneam animo n o x q u e  
diesque refert, A 16-hoz Heroid. ep. III. 1—2.

Quascunque adspicies lacrimae fecere lituras 
Sed tamen et lacrimae pondere vocis habent.

Hasonló ehhez Propertiusnál a IV. könyv 3. elégiájának 
3—4. sora. A 3. v. sz. 4. sorban v ig a sz ta ltv á n  van vi- 
gasztaltatnám helyett s a Csereyné-kódexre támaszkodva így 
javítottuk ki. 5. v. sz. 9. s. h ozzád  tolihiba hozzám ht.
6 . v. sz. 1. s. c su d a  alakot meghagytuk. 6 . v. sz. 3. s. m ely 
kétszer írva; az utolsó sorban az utolsó szó a kódexben; 
vezed. 8 . v. sz. 7. s. tolihibából szem em  van szememet 
helyett. 1 0 . v. sz. 3 utolsó sora a Csereyné-kódex szövege 
alapján helyreállítható. 1 1 . v. sz. utolsó szava a kódexben 
tolihibából ad h at alhat helyett. 1 2. v. sz. emlékeztet az efe
zusi matrónára. 6 . s. A kódex árkokkal tőny szövege 
hibás másolás lehet az eredeti árkokká leönnj helyett, a 
tőny egyébként javítással. 14. v. sz. eleje az énekmondók 
szokásos befejezésére emlékeztet. 16. v. sz. 1 . s. a kódexben: 
ajánljak.

40. [XV.]

A lengyel ének nótája a „B isz t j V e g ja la “ s a 47. [XXII.J 
sz. ének felett „B izty  V eg ia la “ Eckhardt szerint (írod. 
Közi. 1913. 443.) helyesen ByS ty w ie d z ia ja  s jelentése: 
ha te tudnád, amilyen kezdetű népdal a magyarban is van.

A költemény méhrománcának forrása Joannes Secundus 
[Everard], a korán elhalt jeles költőnek 19. basiuma, amire 
a „Csókok könyvéinek (Bp. 1922) jeles fordítója, dr. Mészöly 
Gedeon figyelmeztetett, de amit Eckhardt is megírt az olasz 
Corvina 1921. évf. 61. lapján. Ugyanő már előbb utalt Ange- 
rianus egy rokontárgyú költeményére és Belleau két francia 
szonettjére. (írod. Közi. 1913. 437.)
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A kódex szövegében az 5. v. sz. 2. sorában a b o ld o g 
s á g ]  ának zárójel közé tett szótagja a másoló tollában ma
radt. 7. v. sz. győtő javítással, Sziládynál: gyű tő. Össze
hasonlítás kedvéért álljon itt a Joannes Secundus költeménye 
Mészöly költői fordításában:

Mért csemegéztek a rózsán s mézfii fakó színű fürtjén 
S messze-szagos kapron mézkereső pici raj?

Mért a tavasz violáinak édes harmata cseppjén?
Jobb, ide szállj, ide mind; kedvesem ajka fölé!

Benne a föld minden rózsája s mézfü-virága 
Es kora-nyílt violák édes izű nedűje,

Róla kapornak mámoros illata messzire oszlik,
Rajt maga Narcissus könnye verődik elő,

S rajt amaz ifjú szép Hyacinthus lángszinü vére,
Mindenik oly frissen, mint mikor ömledezett,

Mint mikor összevegyült vele fény és aetheri nectár 
S szerte belőle fakadt tarka virág a mezőn.

Engem azonban — joggal szívom a mézet ez ajkról — 
Társatokat, rútul tőle ne űzzetek el!

S róla mohón mindent ne raboljatok el kasotokba: 
Lánykám szája utóbb — úgy ne legyen! — kiapad,

S bűnhődöm én, fecsegő, amiér’ mást nyomra vezettem: 
Szomjuhozó csókom száraz ajakra esik!

Se ki ne kezdjétek puha ajkát fegyveretekkel:
Fegyvere van neki is — villog a szép szemiből,

Ügy bizony, ő is tud, ha sebet kap, visszasebezni;
Szedni az ő mézét csak szelíden szabad ám!

8 . v. sz. 2. s. m egírt csereszne. V. ő. képíró, 12. v. sz. 
előbb meg szereti-t írt, s aztán kijavította m egsériti [így]. — 
[a. m. megsérti]-re. Szilády megtartotta a m egszereti alakot.

41. [XVI.]

A nótául választott „Vir Monachus in m ense M ay“ 
valami tréfás deákdal, amiket nagy számmal termelt a
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középkori és a Balassa korabeli deákpoézis, sőt még Szenczi 
Molnár is feljegyzett egy ilyet jegyzőkönyvébe. (Sz. Molnár 
Naplója 245. 1.) Szájról szájra jártak, mint az „Indul nagy 
útjára az árva deák“ a magyar deákok közt s nem is min
det jegyezték fel. Az ismert gyűjteményekben, minő a Schmol- 
leré a stuttgari „Litteratur-Verein“ kiadványai sorában (Car
mina Burana), vagy a „Carmina clericorum“ (Heilbronn 1878) 
nem sikerült ráakadni. Rokona lehet az az E x ib a t q u o n 

dam  C lericu s (W ohl in den grünen W ald) kezdetű 
dal, amelyről az Egy. Phil. Közi., XXV. 294. lapján van 
szó, (V. ő. Zrinyi: „Egy megbúsult vadász kikelet idején“ 
énekkezdetével.) Király György az „Irodalomtörténet 1917. évf. 
52—55. lapján megjelent „Balassi B. In Somnium c. köl
teménye“ c. kis cikkében Walther von der Vogelweide 
„Traumdeutung“ c. költeménye egyező helyeire mutat rá, 
amely a Balassa forrásának őse lehet. A közölt részlet:

Dó der sumer komén was
und die bluomen dur das graz
wünneclichen sprungen:
aldá die vogele sungen,
dar kom ich gegangen
an einer anger langen,
da ein luter brunne entspranc;
vor dem walde was sin ganc,
da diu nahtegale sanc
Bi dem brunnen stuont ein boum;
da gesach ich einen troum.
ich was von der sunnen
gegangen zuo dem brunnen,
daz diu linde maere
mir küelen schaten baere,
bi dem brunnen ich gesaz,
miner swaere ich gar vergaz;
schiere entslief ich umbe daz.

Lásd még Eckhardt fejtegetéseit (Ir. Közi. 1913. 438—9. 1.)
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Az „In somnium“ után álló et [ce ] t k l  ra-t extra-nak is 
lehetne olvasni a javítás miatt. A 3. versszak utolsó szava 
valószinűen tolihiba v ira sz tík  helyett. 6 . v. sz. bűues, a. 
m. bővőlkődő. A II. versszak 1. sora zavaros. A 11. és 12. 
versszak értelme valószínűen ez: Míg kétségben voltam felő
led, nem volt szívem erre, hogy veled éljek szerelembe, de 
hogy látom hozzám szerelmedet, ez szerelemre gerjeszt 
engemet is. T u d o k  talán tolihiba tudod  helyett.

42. [XVII.]

A címfeliratban a nótát későbbi kéz „Azt baniá“ -ra javí
totta ki „Az bania“ helyett. A „B án ja  az Ú risten  az sok 
n y o m o rú ság o t“ kezdetű zsoltárfordítás (XXVI., XXVII. 
Psalmus) versfőiből Pap Benedek neve jő ki. Megvan Bor
nemisza énekeskőnyve (1582.) CCXXXIV. levelén s újabban 
kiadta Szilády Áron a Régi Magyar költők Tára VI. kőt. 
239—42. 1. Szilády a 377. lapon megjegyzi, hogy Balassa a 
Pap B. által a 3. sorban elvétve alkalmazott rövid rímet min
den strófában megtartotta, vagyis ezt a formát is tovább fej
lesztette.

5. v. sz. 2. s. Szeretőm lőlkiben magamnál megmaraszték, 
régen használt alak, mint „ha ki eszik e kenyérben“ , kenyér
ből helyett. A 6 . v. sz. utolsó sora hat szótagból áll. A 7. v. 
sz. 3. sorában a kódexben lévő Noha-t Szilády Nohát-ra 
javítja.

A költeménynek Szilády Árontól kimutatott forrása Marullus 
„Ad Neaeram" c. költeménye. De Angerianusnak is van ha
sonló tárgyú verse.

43. [XVIII.]

Balassa e költeményére, melyet Joannes Secundus példájára 
basium-nak vagy csókkőlleménynek neveztek el, mint Eckhardt
S. kimutatta (ír. Közi. 1913. 434—5. 1.) kétségtelenül hatott 
Regnart Jakab két német költeménye, melyekből a párhuza
mos helyeket közli is. Álljon itt összehasonlítás végett az egyik 
német változat első vers szaka :



Nun bin ich einmal frey von liebes banden 
und thu jetzund allein nach kurtzweil ringen 
des mag ich wol mit lust ein liedlein singen.

A költemény végén említett „nyolc  v e r se t“ Széchy Károly 
Balassa életrajzában erre és az ezt megelőző 7 költeményre 
vonatkoztatja. Bármennyire tetszetős is ez a feltevés, mivel 
így általa nyolc költemény keltét határozhatnánk meg, mégis 
valószínűbbnek tartjuk, hogy 8  versszakot ért rajta a költő, 
mivel éppen a 9-ik strófában írja ezt.

A 2. versszak 2. sorában sza b  ság  csak tolihiba lehet 
s z a b a d sá g  helyett. 4. v. sz. 1. sora m. örülök, repülök. 2. s. 
lábsziakbul =  szíjakbul. Sziládynál elmaradt a láb, ezért 12 
szótagü a verssor. 5. v. sz. 2 . s. szab i a ja  van, tolihiba lehet 
szablya helyett, 8 . v. sz. 1. s. Ó ja én a tan a ez. Szil.-nál; 
Ojja — ez (!) a tanács — „En a tan ác s“ a XVI. században 
széltérehasznált szólásmód s az en ugyanaz mint a népnyelvben: 
ehen, vagy a latin en : íme. Bornemisza Postilla IV. r. 880. 1., 
kiről Czeczei azt mondta: „En a’ tanacz e mentseguel senki 
mást meg ne öllyön.“ Haller is használja a „Hármas Istoriá“- 
ban, ami mellé Katona Lajos Gesta-kiadásában kérdőjelet tesz. 
V. ö. 8 8 . [LV.] jegyzetével és Vásárh.-kód. LXXXIII. 14. v. 
sz. 9. v. sz. 2. s. legyényekkel [Legjeniekkel] a. m. legé
nyekkel.

Az említeti gyűlés alatt, azt hisszük, e lengyelországi koro
názó gyűlést kell érteni, melyről Balassa aligha maradt el. 
Nem említi ugyan másutt, de Erdélyt elhagyva, egyszerre csak 
ez időtájt Lengyelországban tűnik fel s ott van, míg fogságá
ból megszabadulva vissza nem tér.

44. [XIX.]

1. verssz. 1 . s. titkol, =  titkul, titkon. 2 . v. sz. 2 . s. egy 
szó vagy egy szótag hiányzik. Ez a kiegészítés aligha meg
felelő, talán így volt: Hanem mindent, amit (vagy amibe) kap, 
szénné elégeti. 4. v. sz. 4. sor: lyóz-nek írva.

686
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45. TXX.J

A nótául idézett historias ének Ilosvai Péternek ,,Az híres 
neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról 
való históriá“ -ja, melyet az záróversszak szerint 1574-ben írt s 
amely állítólag Debrecenben még abban az évben megjelent. L.
Szilády RMKT. IV. 241-253. 1.

Balassa költeményének német eredetijét, Regnart Jakab versét, 
Eckhardt Sándor találta meg s közölte hangjegyeivel együtt az 
írod. Közi. 1913. 433 — 5. I*. De csak 5 versszaknak van meg
felelő német szövege, a 6 -ik egészen Balassa hozzáadása, 
összehasonlítás végett mi is közöljük:

Wann ich den gantzen tag 
geführet hab mein tlag 
so gibts mir noch zu schaffen 
bey nacht, wann ich soll schlaffen, 
ein träum mit grossem schrecken 
thut mich gar offt erwecken.

Im schlaff sieh ich den schein 
der allerliebsten mein 
mit einem starken bogen 
darauff vil pfeil gezogen, 
damit sie mich will heben 
auss diesem schweren leben.

Zu solch schrecklichem gsicht 
kann ich Stillschweigen nicht 
und schrey mit lauter stimmen: 
jungfrau last euren grimmen! 
nil wölt, weil ich thu schlafen 
brauchen gegen mir eur waffen.

Dagegen schreyet sie 
dich mag nichts helfen hie, 
dann gegen meinen zoren
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ist alle hulff verloren, 
dich mag niemand erretten, 
mein hand, die muss dich tödten.
Diss hab ich nun zu gwinn 
Umb dass ich bständig bin 
gegen euch in lieb und treuen 
dass sich stets thut verneuen 
bey tag mein elends klagen 
und nachts solch schwere plagen.

Regnart első dalgyűjteménye Eckhardt szerint 1576-ban 
jelent meg 16 dallal. Meg kellene állapítani, hogy a Balassára 
hatott vagy a B.-tól fordított versek melyik évi gyűjteményből 
valók; ebből a költemények keletkezési idejére nézve még 
akkor i« lehetne valamit megtudnunk, ha feltesszük, hogy a 
több részt egyesítő 1583—4. évi gyűjteményt használta.

A költemény első versszaka, mint ezt Szilády észrevette, 
a Szencsey énekeskönyvében fennmaradt „Oh rnelly állhatatlan 
világnak öröme“ kezdetű „cantio“-ba is be van illesztve 8 . 
versszak gyanánt s kétségtelenül Balassától vette át. Thaly: 
Régi m. vitézi én. II. k. 148. 1.

3. v. sz. 2. s. id eg ib en  helyett íráshibából ideigh ben  
van a kódexben.

Nevezetesebb ennél a Vásárhelyi Daloskönyv CXXVII. sz. 
bővített változata:

Bárcsak éjjel hagynál énnékem alunnom,
Ha nappal éretted nyughatatlankodom;
De lám éjjel-nappal csak érted kéniódom,
Felserkent álmámban rólad való gundom.

Az éjszaka is sok gondolatim után 
Tetszik, hajnal tájban hogy én elalunnám,
Szeretőm személyét én álmomban látám,
Megrettenék tőle, haragvék én reám.

Tetszik, mintha volna egy kézíjj kezében,
Kinek mérges nyila vetvén idegében;
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Aranyozni kezde nagyhitelen engem,
Ily szókat felelék neki ijedtemben:

„Ne siess megölni, lelkem, szép asszonyom 1 
Ezt érdemlette-é tőled szolgálatom,
Hogy miattad essék ily szörnyű halálom?
Oh lelkem 1 mit kénozsz? te lész-e gyilkosom?“

De az ilyen szókra nékem ezt feleié :
„Elkőltél már arról, könyörgésed semmi I
Meghalsz — úgymond — meghalsz, nem menthet meg senki, 
Világból, akarom, kezem miá múlj ki!“

Mégis mint ártatlan kezdek kőnyőrgeni,
Mely szómra kedvesen így kezde felelni:
„Ne félj semmit, ifjú, nem bánt téged senki,
Sőt inkább mind holtig akarlak szeretni.

„Isten oltalmazzon, nem lészek gyilkosod,
De sőt inkább tenéked lészek titkosod,
Csakhogy arra kérlek, tarts meg fogadásod,
Ha én is betöltém kedves kévánságod.

„Nem hittem ezt hozzád, hogy ily lágy szívű légy, 
Termetedhez képest hogy ily félénk légy,
Gyenge tetemimtől hogy így megijedj,
Sőt én hozzám jó reménséggel légy.

„Kévánom Istentől jó egésségedet,
Egésséged után én vélem éltedet,
Gyönyörködvén élni egymás között münköt,
Rágalmazó szóktól óvja meg szívünköt!“

Ez szók után mindjárt én nagy örömemben,
Serkenék álmámban nagy hirtelenséggel:
Tehát nincs szeretőm én előttem jelen,
Melyen csak megesék véletlenül szívem

B alassa  Bálint ö sszes munkái 44
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Összevetve a két változatot és most már a forrást is ismérv 
a Radvánszky-kódex szövegét kell eredetinek tekintenünk 
ezt a szöveget pedig későbbi átalakításnak és kibővítésnek

46. [XXL]

E költemény kezdetéhez párhuzamos helyül idézi Eckhardt 
(ír. Közi. 1913. 416.) Ovidius Amorum lib. II. el. 5-ből e 
négy sort:

Nullus amor tantist (abeas pharetrate Cupido)
Ut mihi sint totiens maxima vota mori.
Vota mori mea sunt, cum te peccare recordor 
Et mihi, perpetuum nata puella malum!

Cephalus és Procris féltékenységi történetét 1. Ovidius 
Metamor. VII. 661. kk. és Hyginus, Fabulae 189.

Izm éni if jú =  Hysminias, aki megszöktette Hysminét. de 
a dühöngő vihar lecsillapítására a hajósok a megszöktetett 
Szüzet a tengerbe dobták. Eustathios (Eumathios?) Mekrem- 
bolites a 1 2 . században egy tizenegy könyvből álló regényt 
írt Tcov xa9-’ ‘YöpivT\v %cu *Yc|uivíav Xóyoi a\ címen, ennek a 
hősei Hysminias és Hysmine. L. Krumbachr, Gesch. d. byzant. 
Litteratur. 2. Aufl. München 1897. 764—6. 1. Érdekes volna 
tudni, honnan ismerte Balassa e görög regényt, melynek már 
1573-ban megjelent egy német fordítása?

1. v. sz. 8 . s. a. m. vége szakadna már stb. 3. v. sz. 
A szívem  tu la jd o n  fe j edel me-ben a fe jed e lm e  végső 
betűje mellé tett vonás olyan, mint a rövidítés jele, de néha 
(pl. a 34. [IX.J ének első sorában az elm e szó végén, a 
48. [XXIII.] elején a K e se r íte t te  végén (ugyanez a vonás 
csak cifraság, ezért nem olvassuk ezt fe jed  elm e m-nek* 
A két utolsó sor szövege valószínűen másolás közben meg
romlott. 5. v. sz. 1. sor: e lfu ttám  tolihiba elfu t tán helyett*
3. sorban ara van rővidítési jellel, Szilády atyja-t ír, de Ovi- 
diusnál a férj kesereg vigyázatlanságán, mellyel neje halálát 
okozta, 10. v. sz. 5. s. kön yörög van kön yőrgők  helyett.
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47. [XXII.J

A B iz ty  V eg ia la  nótáról 1. a. 40. [XV.J sz. ének jegy
zetét.

A násfáról 1. M. Nyelvtört. Sz. II. 936. k. és Szilády magya
rázatát.

48. rXXIILj

Az olasz nóta ismeretlen. A versfőkből K.RVSIT ILONA 
név jő ki. A költőnek 1577-ben Balassa Andráshoz küldött 
leveleiből megállapítható, hogy a költő főként ennek tanácsára 
foglalkozott avval a tervvel, hogy nőül kéri Krusith János 
korponai kapitánynak Ilona nevű leányát. (L. életrajzot.) Úgy 
látszik, hogy ily célból írta e leánykérő költeményét (9. v. sz.) 
A házasságból nem lett semmi. Kr. Ilona 1581-ben Ditrichstein 
Miksához ment feleségül. A költemény forrására nézve érdekes 
Eckhardt S. megállapítása (ír. Közi. 1913.424. 1.), hogy az itt 
levő „bókok“ majdnem mind Lucretia-emlékből valók. Pl. „Non 
Helenam pulchriorem fuisse crediderim . . . Oculi tanto nitore 
splendentes, ut in solis modum respicientium intuitus hebe
tarent . . . Vicerunt oculorum radii quibus es sole potentior . . . 
Comae illae copiosae et aureis laminis similes . . . Labia 
corallini colores, ad morsum optissima . . . (dentes), per quos 
tremula, lingua discurrens non sermonem, sed harmoniam 
svavissimam movebat . . . His (oculis) illa et occidere, quos 
voluit, poterat et mortuos, cum libuisset, in vitam resumere...

A 3. v. sz. 4. sorban: é letem ért a. m. életem helyett.
A 4. v. sz. 2. sorában a k ó d exb en  é le sz e  meg van, 

amit Szilády ö 1 e 1 s z - é -nek olvas; mivel az előbbi strófában 
szintén a jobb kar okozta a halált, azt hisszük, hogy a jobb 
karral való élesztés itt helyén van, egyébként is a 9. versszakban 
ölő Ivén  ír, 1 0 . v. sz. 2 . s. k ik e t  t. i. leányokat, kiket 
szintén elvehetett volna.

49. [XXIV.]

A nóta Balassa 45. [XX.] sz. költeményének kezdősora. 
Érdekes volna tudnunk, hogy kihez írta ezt az első kelettel

4 4 *



692

(1578.) ellátott költeményét? Gondolhatnánk arra is, hogy 
Krusíth Ilonához, akit Balassa András biztatására megkért 
(35. sor: „Kit Istentől kérek, itt pedig az utolsó sor: Kit Isten
től kérek gyakran könyörgésemben) s az akkor a bokréta
adásig elment volna a biztatásban; mások pl. Szilády is (244.1 ) 
Losonczy Annára gondolnak, noha ekkor ez az utolsó sor 
különösen hangzik. A 5. versszak utolsó sorában világosan 
v igégh  van, ezért nem írtuk azt át végig-nek. 6 . v. sZ
2. sorában e sz v é sz t a. mi. összeveszést. Az utolsó sorban 
kérek jav. kérem-bői.

50. [XXV.]
Versfők: LOSONCSzI ANNA. Az utolsó versszak e szavai 

„Kit más szűz [így] kezére mint tudatlan ember ok nekul 
ereszte“ sokféle magyarázatra adott okot. Szilády azt mondja, 
hogy e két sor értelmét nem értjük világosan; Eckhardt Sándor 
az „Irodalomtörténet“ 1914. 248—52. lapján megjelent „Balassi 
két verséhez“ c. cikkében azt igyekszik bizonyítani, hogy úgy 
ezt, mint az Amadé költeményei közé került s utóbb Balassa 
számára reklamált [Szil. Coei. XIII.] sz. költeményt írónő, 
tehát Losonczy Anna írta. Ez utóbbiról itt most nem szólunk, 
mert mi azt gróf Balassa költeményének tartjuk; a Losonczy 
Anna nevére írt költeményről leghelyesebbnek tartjuk elfogadni 
Széchy Károly véleményét (Balassa életr. 9. 1. v. ő. 90. 1.) t. i. 
a másoló tollhibájából van e helyen szűz (az olvasás nem 
lehet kétséges) más szó pl. hűv azaz hív helyett; ugyanezért 
ő így is javítja ki a szöveget (90. I.). Ismerve a Radvánszky- 
kódex másolója pontatlanságát, (amiért különben mindjárt a 
másolat elején mentegetőzik is a Balassa írásának nehéz olva
sásával), ilyen hibás olvasást bátran feltételezhetőnk arról, aki 
k ietlen  helyett kegyetlen-t, tő zen helyett tuken-t ír, feltéte
lezhető, hogy hűv helyett is szuz-et olvashatott és írt. A h 
sz-szel, a o a z-vel szóvégén könnyen összetéveszthető. Egyéb
ként lehet, hogy az eredeti szöveg másként hangzott (pl. kit 
más szű kedvére, kit más hű keblére stb.) Ezen conjectura 
elfogadása mellett a költemény tartalma még mindig megszív- 
lelésre méltónak tünteti fel azt a feltevést, hogy Balassa a
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Losonczy Anna nevére írt költeményben nem a Losonczy 
Anna nevében szól-e, mintha az ő helyébe képzelné magát, 
az ö érzelmeit kívánná kifejezni, mint azok az énekírók, akik 
Bethlen Gábor, Bocskai stb. nevére írtak énekeket?

51. [XXVI.J

Az 1. versszak 3. sorában néked  nékem-re van javítva.
5. v. sz. 1. sor: szinte jav. szintén-böl. A 7. v. sz. 3. 
sorában e le ssé sb e n  olv. késséges; a kódexben el é szé sb en  
van. Az utolsó versszak 2 szótaggal rövidebb (három (igaz?) 
gyöngyöt.)

52. [XXVII.]

Versfők: ANNA MERTHE, Toldy Ferenc (M. költ. kézik,
2. kiad. I. k. 8 6 . 1.) Merth Annáról, mint B. egyik szerelméről 
beszél, inkább elfogadható, a két utolsó betűt nem számítva, 
„ANNÁMÉRT“ olvasás. 1 v. sz. 2. ing yen a m. semmiért, 
ok nélkül. A 3. versszak 1. sora egy szótaggal rövidebb.

53. [XXVIII.]

A tőrök ének, melyet Balassa itt magyarra fordított, isme
retlen, bizonyosan a vers élén álló tőrök szavakkal kezdődött, 
melynek értelme Szilády sz. Minap mulatni mentemben. Az
1. v. sz. 3. sora a kódexben: Eggik  h a liad  leg jen, az utolsó 
szót Sziládyval mi is legény-nek olvassuk. V. ő. 43. [XVIII.]
9. v. sz. 2. s. íegyeniekkel. Valószínűen kimaradt. (Egyik) 
m o n d a: 2. v. sz. 1. szava: F e le le  t. i. a legény. 5. v. sz.
4. sor.: Aki leg szép.

Kibővített változata a Vásárhelyi Daloskőnyv CXX sz. 
éneke, mely Balassa fordításából csak a 3. és 5. versszakot 
veszi át (részben elrontva), a többi új. Álljon itt az egész:

Nektek szemetek fekete,
Két-két narancs kebeletekben,
Vagytok szépek szemetekben,
Édesek beszédetekben.
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Gyönyörűséges szavatok.
Rózsaszínű szép orcátok,
Mondhatatlan állapotjok:
Vénushoz hasonlók vagytok!

De imhol néktek az igaz 
Szépségtekről igaz válasz:
Gyömölcsötök adassák nékem az,
Azki legszebb, küssebbik az.

O szeme, piros orcája 
Gerjeszte igen hozzája,
Ihletemért, szép rózsa,
Adassák nékem két alma.

Ha nem adod két almádot,
Öleld meg, szívem, nyakamot;
Hadd csókoljam meg orcádat,
Távoztasd el halálomat.

Tüzet, szívem, ne gerjessz tűzzel,
Engem enyhíts szerelmeddel;
Megelégszem szerelmeddel;
Legyen Isten szépségekkel.

54. [XXIX.]

A magyar népdalok közül versformára, talán dallamára nézve 
is az „Az én rózsám eljön hozzám, eljön menyegzőre“ vethető 
össze vele. A nótául választott „Szavú me Lazen kaassa fata“ 
kezdetű oláh ének ismeretlen. Jelentése (Savu, mä lasä fin] *n 
casa fata): Száva, engem beereszt a leány a házba. Dr. Alexics- 
nek a „Luceaferűi“ -bán erre tett megjegyzését nem kaphattam 
meg. Szilády e nótát „Szavú nu lasze’n kaassa fata“-nak írja 
át s így fordítja: „Szavú ne hagyd a leányt a házban.“ 
A Balassa-birtokon voltak oláh és ruthén jobbágyok s Balassa 
azoktól már gyermekkorában hallhatott oláh éneket, sőt később
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is a Göppel Dánielen elkövetett erőszakoskodás alkalmával is 
emlegetik a Balassa „walachjait“ (1576 jűn. 2. „50 auserlesene 
böse wallachische Pueben“). Gagyi Jenő érdekes okmányt 
közöl a Történelmi Tár 1910. évf. 188—9. lapján, amelyben 
az árvamegyei oláh (vlach) telepesek, arra hivatkozva, hogy 
közülök hatvanan Balassa Jánossal együtt küzdöttek a szécsení 
ütközetben a tőrök ellen (1562), adózaklatás ellen védelemért 
a királyhoz folyamodnak. Balassa sűrű 'perei közt a kecskéi 
és kecskepásztorai által okozott kártételek is szerepelnek épen 
a Göppel-féle per idején: ezek a kecskepásztorok is ilyen 
telepesek közül kerülhettek ki.

6 . v. sz. 2. sorában verten gek  van, Szil. vertengjek-et ír. 
A 7. v. sz. 1. sorában az eredetiben^valószínűen szem e elől 
volt, így a verssor se lenne hibás.

55. [XXX.J

Balassa költeménye szerelmi példatár, mely ügy indul, 
mintha valamely romantikus szerelmi történet (pl. Eurialus és 
Lucretia) bevezetésének készült volna s csak az elején és a 
végén vegyül bele szubjektív elem. Az Eurialus eredetijében 
nincs ilyen bevezető elmélkedés, a magyar fordító készítette 
azt, akinek e szavai „Sokakról szólhatnék, kiknek példájokról 
lehelne több beszédem“, ügy tűnik fel, mintha utalás lenne 
erre a bővebb elmélkedésre.

Töredék, melynek befejező versszaka sehogy sem illik e költe
ményhez. Forrásai gyanánt első helyen az Aeneas Sylvius ,»Euri
alus és Lucretia“-ját kell említenünk, melynek hasonló példatára 
egyik főbizonyítékul szerepel azoknál, kik Balassát tartják a 
Pataki névtelennek. A példák azonossága mellett hivatkoznak 
a példák sorrendjére, ami valósággal azt mutatja, hogy Balassa 
az Aeneas Sylvius híres művét olvasgatta, amit különben a 
Lucretia-nóta is bizonyít. Külön is megemlíti „Szénás város
beli szép Lucretiá“-l. A szerelmi példák közül a Lucretia éneke 
is megemlíti Paris szerelme miatt Trója, egy pogány asszony 
miatt Sámson veszedelmét, „Faraó király leányi szerelme miatt“ 
Salamon bálványimádását; továbbá Sámsont (másodszor)



Aristolelest („Aristotelest is szentnek itt nem találták“), f-jer 
culest, a vadakat, madarakat, halakat, ifjakat, véneket; a II 
rész heroidái Jasont Medeával, Theseust Ariadnéval, Didót 
Aenassal, Deiphobust Ilonával. Az egyezés különösen szembe 
őtlo, ha Eurialusnak nem a magyar, hanem a latin szövegével 
vetjük össze költeményünket, pl. Aristotelem tamquem equum 
mulier ascendit, freno coercuit et calcaribus pupugit: Aristo- 
telesnek mit használt bölcs esze, Hogy szép felesége ötét 
megnyergelte.

A másik forrás Ovidius Heroidái, vagy ókori hősnők leve
lei. A Lucretia-énekben Eurialus e szavakkal utal reá: Értem 
hogy olvastad a bölcs O v id iu s könyvében írt verseket, ki
ből megérthetted az görög ifjaknak idegen szerelmeket,“ a 
Radvánszky-kódex írója a 14. versszak elibe odaírta; Ouid. 
Ezt Acontius Cydippe [Gydippe] szerelmi történeténél idézi 
s csakugyan ők írják egymáshoz a 2 0 . 2 1 . heroidát; Theseus 
és Ariadne, Jason és Medea, Páris és Ilona, Penelope és Ulis- 
ses történetéhez is ez a forrás, habár róluk másutt is olvas
hatott, magyar nyomtatványokban is. A bibliai példáknál éppen 
több bibliai verses históriát is találhatott Sámsonról, Dávid
ról, habár amennyit ő ír róluk, ahhoz nem volt szükség egy 
lyen bibi. históriás énekre.

Még érdekesebbek egyéb utalásai: Pyramus [a kódex 
Priamust ír] és Tisbe regéjét Ovidius „Metamorphoses“ -éből 
ismerhette (a magyar feldolgozás későbbi), valamint Procris 
halálát is, ellenben Hero és Leanderről Musaios művén kívül 
a 18., 19. heroida is szól. Sigismunda és Gysquardus történetét 
Enyedi György 1574-ben fordította Boccaccio-Beroaldusból 
(megjelent Kol. 1582.), Diomedessel a ferdős leánya a „Te
lamon király fiának Diomedesnek haláláról“ (Kol. 1578) c. 
széphistóriában szerepel. (L. 1922-ben megjelent hasonmás-kiadá
sunkat.) Figyelemreméltó itt, hogy a nyomtatvány varga leányá
ról beszél, a Széli Farkas kódexe pedig fördős leányáról, éppúgy 
mint Balassa; Leucippe története az Achilles Tatios-féle 
„Leucippe és Clitophon“ c. görög regény (magyar verses for
dításának töredékét 1. a M, Irodalomtörténeti Könyvtár 2. füze
tében megjelent [Bp. 1906.] kiadványunkban); az ifjú Thea-
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genes története nem más, mint a Heliodoros, „Theagenes és 
Charikleia“ c. (Aethiopica) híres görög regénye, melyet Enyedi 
György 1592-ben latinra is lefordított. Egyet nem tudunk 
csak, t. i. „Spániában nem ríg mint járt Donia Liciza.“

Fulgosiusnak (Campofulgosus) „Factorum dictorumque me
morabilium libri IX.“ c. műve V. könyve 2. fejezetéből vette 
a sas és egy sestosi szűz esetét, csakhogy Fulgosiusnál, mint 
Eckhardt (ír. Közi. 1913. 428. 1.) megjegyzi, a leány nevelte 
fel a sast és az hálából vitte hozzá a fogott madarakat.

Balassa verse töredék, mely a 28. versszak 3. sorával meg
szakad s a befejezésül utána írt 29. versszak a 16. [LXXVII.] 
sz. istenes ének utolsó versszaka s annyira nem tartozik ide, 
hogy még a versformája is egészen más. Ügy látszik, a másoló 
utána akarta még írni a befejezést s azért hagyott neki és a XXXI., 
XXXII. éneknek üres helyet a kódexben, később, talán mert 
nem kapta meg a folytatást, az istenes ének egy versszaká
val kurtán-furcsán befejezte s utána írta a XXXIII. ének 1. 
versszakát, melyet, mivel szintén nem folytatott, az üres hely az 
ekkor már nyomtatásból ismert istenes ének számára fenn
tartódnak tekinthető. Szilády szerint a kódex leírója másolás 
közben az eredetiből egy vagy két levelet fordított s úgy 
maradt el az az egy vagy több sor s ügy került ide az iste
nes ének egy versszaka: csakhogy akkor a csonka három 
sor előtt is hézag van a költeményben.

Szőv. 2. v. sz. 3. sor: mind erői, mivel mint-et sokszor írja 
a kódex másolója mind-nek, ezért a szövegbe mint-et vet
tünk be; a 4. v. sz. 3. sorban bejüvén  helyett az eredetiben 
valószínűen bejű ttin  (azaz megérkezésén) volt. 5. v. sz. 4. s. 
tisztán ad h atia  áll, amit Szilády olthatjá-nak ír át, de inkább 
á llh a t ja  lehetett az eredetiben. Egy 1610 nov. 3-án kelt le
vélre kívül ez az 5. versszak ilyen alakban van felírva:

Gondolj régi időt eleitől fogva,
Megesmered, hogy volt mindenütt hatalma,
Mind bölcsnek, vitéznek javát ő megbírta,
Cupido erejét senki meg nem állhatta.

Ipolyi A. Rimay J. államir. Bp. 1887. 8 6 , 1.
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6 . v. sz. 4.s. n y erésiért javítással: niertesiert. 7 . v. sz 2 
s. sze re te t Sziládynál szere tte , 1 2 . v. sz. 1 . s. A kódexben 
akkor. 13. v. sz. 1. s. Illonát. 14. v. sz. 2 . 3. sorban Gydip- 
pét ír Cydippe helyett. 15. v. sz. 3. s. tollhibából Priamus 
és Tisbét ír Pyramus és Thisbe helyett. 16. v. sz. A ch ilest 
ír Achilles, Thurmus-t Turnus, S ig ism u n d át (mint Boccac
cio) Gismunda, G y sq u a rd u st  Gisquardus v. Guisquardus 
helyett. 17. v. sz. S zén á s  városbéli: az Eurialus és Lucréha 
sz. hist. Senas-nak írja Siena város nevét; nem írjuk át Szi- 
ládyval Szénás-nak, mint ha népetimológia volna. 19. v. sz. 
Maggelana a. m. Magelona 4. s. szerelme lángja Szil.-nál sze
relem 1. 2 2 . v. sz. 2 . s. tudatlant is ez megeszesíthet: célzás 
Boccaccio Cimonára? 23. v. sz. Quisquis amat ranam, ranam 
putat esse Dianam: idézi Szilády egy régi példatárból. 24. v. 
sz. 2. 8. Sziládynál sajtóhiba mind. 25. v. sz. 2. s. a kód. 
szem ilin eli. 26. v. sz. 3. s. fű iden.

56. [Szil. XXXI.]

A kódex 57. lapján lévő jegyzet említi ezt a „Viragh 
Enek“-et, „Az Irgalmas Ur Isten Notajara kinek kezdeti igj 
volt: Wallion medigh akarsz engem kesergetnj: az elueszet.“ 
A bártfai 1635—40. évi kiadásban az „Oh szegény megrom
lott s elfogyott magyar nép“ kezdetű ének van, következik 
a 153. lapon egy töredék, melyet inkább Rimay éneke töre
dékének lehet tartani, ugyanezért Szilády is csak a jegyzet
ben közli (318. 1.). Kezdete úgy hangzik, mintha a Balassa 
ezen töredékének visszhangja volna Betűhíven közöltük a 
„Balassa és Rimay Istenes énekeinek bibliográfiája (Bp. 1905)“
11. lapján.

57. [LIX.]

A versfőkben: SOFIÁM. A költemény feliratában és a szö
vegben S o ffí  van, amit, miként Szilády, mi is Zsófi-nak 
írtunk át. Balassa ezen szerelmeséről nem tudunk semmit.
2. v. sz. 6 . s. reám. 3. v. sz. 7. s. s le jt  ö ltö z e tib en : 
Sziládynál S lejt öltözetiben. Egyszerű, olcsó, hitvány (v. ő. 
selejtes) jelentésben gyakran használják a s le jt  szót pl. Egy-
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igyü és sleyt ruházatod: Pontianus 15. Lásd Nyelvtört. Szót.
II. 1581—2. h. 6 . v. sz. Szent Ivány havában (június) Szilády- 
nál: hóban.

58. [LX.]

E táncnóta jelentését Brückner Ernő berlini egy. tanár 
segítségével Eckhardt Sándor magyarázta meg (ír. Közi. 
1913. 444. 1.). Szerinte az első nem lengyel, hanem újszlovén 
dal kezdete =  D oklej sem Se deviő in om  bila  a m. amíg 
leány voltam; a másik nóta lengyel (noha az e-s lieszem alak 
tót közvetítésre vall) s helyes átírása: a pod laszem  a. m. 
az erdő alatt.

1. v. sz. 2. s. Tyfingraal =  Tiefengraben Bécsben. 4. sor. 
klaris van a kódexben. Sziládynál: kaláris 5. s. vetés. 4. v. sz.
3. s. szekfű. Szilády szegfűnek írja, de tudvalévő, hogy a 
méhek a székfüvet vagy méhfüvet (Matricaria Chamomilla L.) 
dongják. 4. s. szednek valószínűen szedén k  helyett; a ia kár ól, 
előbb aikáról-t írt. 6 . v. sz. 7. s. v irág , a. m. leány. A kurta 
octáváról a sovány vagy sovány, azaz Nagyböjtben ill. a rövid 
nyolcadokról (brevia judicia) 1. Knauz, Kortana 229 kk.
1., továbbá az énekek kronológiáját és az életrajzot.

59.

Balassa ilyen kezdetű vitézi énekének emlékét Rimay tartotta 
fenn. O idézi ezt a két sort, mint B. elveszett éneke elejét, 
tervezett Balassa-kiadása előszavában (1. o.).

60. [LXI.]

A Radvánszky-kódex 97. lapja ez énekeknek csak két első 
sorát közli, mivel a nyomtatott kiadásban vagy kiadásokban 
akkor már mindenki olvashatta. Ez ének hatását tükrőzteti 
vissza egy XVII. századból valónak tartott, 29 versszakból álló 
költemény, melyet csak másolatból ismerek s amelynek kezdete:

Régi eleimnek 
Áldott szüleimnek 
Kedves lakó hazája;
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Magyar vitézeknek,
Szép nemzetséginknek,
Vitézi iskolája!
Lásd mint fordult rajtam,
Kit mint vadász vártam,
A szerencse próbája.

Idegen fóldháton,
Pogány határokon 
Hízelkedvén hordozott, stb.

A bártfai 1635—40-iki kiadásban [146. L] a 2. versszak 8 . 
sora: Ott fog (öl, fog helyett) sajtóhiba lehet. 4. v. sz. 1. 8. 
Veres (Véres helyett). 6 . v. sz. 8 . s. S artzal, más kiadás
ban arcul, ami mindenesetre régiesebbnek látszik. A 8 . v. sz. 
a bártfai id. kiadás szerint; más kiadásban: Az éles szablyák- 
kal Méltán örvendeznek, Mert fejeket ők szednek.

61. [LXXI.J

A megénekelt Margarétáról, aki iránt „bokrok mögül nézvén“ 
Balassa akkor gyúladt szerelemre, amikor 1589-ben remete 
módjára havasok aljában élt magyar Peer Gyntként, mit sem 
tudunk. Szent Lőrinc napja aug. 10.

A forráskutatást Szilády indította meg a Marullus „Ad 
Neaeram“ c. költeményére utalással (B. kiad. 314. 1.); Eckhardt 
(Írod. Közi. 1913. 429. 1.) Fulgosius „nagy csudáit“ „Factorum 
dictorumque mem: libri IX.“ c. műve 1. könyve 6 . fejezetében 
(De miraculis: de avibus animalibusque aliis admirandis) találta 
meg (1. az 1604-iki kölni kiadásban [bpesti egy. könyvtár 
Hf. 1678] az 56. 1.-t) s ekkor kiderült, hogy ott tűzálló mada
rakról (görögül pyraustae), nem bogarakról van szó; a költe
mény elejének forrásául a „Corvina“ c. olasz-magyar folyóirat 
1921. 62—3. lapján Anacreon 2. epigrammjára utal, melyet 
B. a Helias-féle fordításból ismerhetett, a ciprushoz hasonló 
egyenes termet, a kincs megvetése (Kivel mit gondolok hát?: 
ti poi péXei pepípvcbv;) mind anacreoni gondolatok. A kői-
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temény eleje Tasso „Amintá“ -jának hasonló helyére is emlé
keztet s hatással volt Petrarca C1X. sonettoja is. Az I. v. sz.
2. s. fuk la  a. m. fulánk. A 3. v. sz. 2. s. a kódexben 
ham va van. A 7. v. sz. 4. s. későbbi kéz szúrt be a Klárisba 
a-t (Kaláris). A 9. v. sz. 2. sorában p a s i tóm, 7. s. bokrok 
m egül van. A 10. v. sz. 1. s. hogy helyett eredetileg hol 
állhatott. A 12. v. sz. utolsó sorában későbbi javítás deák 
helyett deáki.

62. ILXXII.]

Az echós költemény, aminőt B. kettőt írt (1. a másikat 
87. [LIV.] sz. a.), Balassa korának népszerű költői játéka 
volt s nem csoda, hogy Balassa is megpróbálkozott vele: 
mintegy költői erőpróbának tekintették ezt „a magyar nyelven 
való versszerzésen egymással vetélkedők“ . Mint Dunlop írja 
(D.-Liebrecht 352. 1.), már az Anthologia Graecában (XII. 43.) 
nyoma van, Ovidius (Metam. III. 349—394.) példájára azután 
a tehetségtelen költők annyira felkapták, hogy Martialis már 
jónak látta kigúnyolni (II. 8 6 .)* Virágkora a XVI. és XVII. 
század. Erasmus a „Colloquia familiaria“ -bán prózában nép
szerűsítette. Az echós versekből a XVII. században egész 
anthologia jelent meg N. Nomesseii Lotharingi Parnassus poe- 
ticvs bicollis (Col. Agr. 1641) c. műve mellett: „ECHO sive 
Synopsis diversorum Echvs exemplorum“ címmel, sőt echós- 
szótár is van benne. Az anthologia, amely tehát csak szemelvény
számba (exempla) megy, Honthemius, Janus Dousa, Jo an n es 
Secu n du s, Sabinus,Frischlinus, Salsmann, Scaliger, Jo. Lascius, 
Archios (görög) és mások echós verseit közli, új utánzókat 
csábítva ez üres játékra vagy rímgyakorlatra. Talán nálunk 
sem Balassa volt az első, noha korábbi időből nem maradt 
fenn ilyen echós vers. Később aztán a B. példája hatott buz- 
dítóan Rimayra, Zrinyire és Gyöngyösire, hogy utánozzák, 
végül Körösi Radó István elrettentő például egész „Catechesis 
Echicá“-t írt a XVII. században. (Kiadtam Érd. Múz. 1914. 
37—41. 1. A barsszentkereszti püspöki könyvtárban van egy 
ilyen című mű: Hungarica Dea ex spelunca loquens, cui Echo



702

respondet hungarice [M. Kőnyvsz. 1882. 136. 1.] A latinra
von. példákat 1. írod. Közi. 1913. 185—6, 410—1. 1.)

Az itt szereplő nevek közül Am in tárói, Tyrsisről és 
A m ontánról (Montano) Eckhardt megállapítja („Corvina" 
1921), hogy Tasso „Amintá“-jából vétettek. A C redu lus a 
Balassa drámatöredékében is szerepel s az abban levő echós 
ének mellett egyik főbizonyíték arra nézve, hogy e pásztor
drámának Balassa a szerzője vagy átdolgozója. Credulus, 
kinek az Echo Anna nevét kiáltja, maga Balassa, a 2., 3. 
4-ik társnak nincs pásztorneve, az 5-ikről is csak annyit mond 
hogy Credulus atyjafia (Balassa Ferenc vagy Dobó Jakab?).

Szent Bertalan napja: aug. 24, eszerint ez a költemény az 
előbbi (61. [LXXI.]) után két hét múlva készült.

A 3. v. sz. 4. s. egy szótaggal rővidebb; Szilády így javítja 
ki: O utána azért. 5. v. sz. 2., 3. s. ilyen csonkán és zava
rosan van a kódexben; a 6 . sorban is tollában maradt: szíve.
6 . v. sz. 2. s. m entül Sz.-nál: mendtül. 8 . v. sz. 9. s. sik at 
a. m. ríkat: cogo ad vociferandum, weinen klagen machen.
1. MNyTört. Szót. II. 1562. hasáb.

63. [LXX11L]

A nótául idézett ének Bornemissza énekeskönyvében 
(Detrekő 1582) a CXLI1I. Zsoltár fordítása.

Az utolsó versszak Rimay „Nagy példát adhatok én rólam 
mindennek“ kezdetű énekének (Rimay J. munkái. Bp. 1904.
24. 1.) harmadik versszaka gyanánt is szerepel ilyen alakban:

Hajlók mert az rosszak minden hívságszóra,
Mint aszú falevél szél fuvallására;
Becsülik és tartják magok közt nagyobbra,
Ki közülünk kőztök többet hajtott rajta.

Eckhardt mutat rá (ír. Közi. 1913. 427. 1.), hogy Janus 
Pannonius az asszonyok csalfaságáról (Elég. VIII. 31.) ugyan
ilyen képet használ:

Tunc vel Chalcidicis est inconstantior undis,
Tunc est Hyrcana tigride saeva magis,



Tunc levibus levior stipulis et fronde caduca,
Quam raptam praeceps, fert per inane Notus.

A feleségétől elárult Fulvius esetét Balassa megtalálhatta 
Fulgosiusnál: ,,Factorum dictorumque mem. 1. IX." az 1.
könyv 3. fejezetében (Eckhardt id. h. 429. 1.).

A 7. versszak 4. sorában a kódexbeli rólam  helyett Szilády- 
val mi is a róla alakot fogadtuk el.

64. rSzil. Coei. XVI.]

Ez az ének átírt tőrök szöveggel és utána következő verses 
fordítással a kódex 122—5. lapjain van. Ügy közlöm, mint a 
kódexben találtam, csupán sorszámmal láttam el az egyes 
verseket. Szilády, a török nyelv alapos ismerője, aki a Törők- 
magyarkori Történelmi Emlékek I—IX. köt. (1863 -73.) c. 
akad. forráskiadványnak Szilágyi Sándorral együtt egyik szer
kesztője volt, arab írásjegyekkel is közli az eredeti szöveget 
kiadása 332—5. lapján. Megkértem Zubeir Hamid fiatal jeles 
török tudóst az eredeti szöveg átnézésére és szószerint való 
fordítására. Fordítását és jegyzeteit itt közlőm:

• 1 .

„A ‘lem csicseji dereriszen bir güle dejmez 
Szohbette giőzel olmajiken bir pola dejmez."

a) Ha a világ összes virágait összegyűjtőd, nem ér egy rózsát.
b) Aki szépen nem tud társalogni, az egy batkát sem ér.

2.

Bana keda dejánlár, devlet lu chanum jokmidyr,
Johsza ben ädern dejel mi jim ja dzsánym jokmidyr.
a) Ti engem kedvesnek mondtok! nincs-e nekem kegyes

asszonyom ?
b) Nem vagyok-e ember, nincs-e lelkem?

703



3.
Jine ebrulerim kormys hiämani, átar giözym oki dzanum

nisani
Jolina kőmeszini ben dzsiszmi íszem; szever dilber beni, ben

dechi ani

a) A szemöldökének íjját újra kifeszítette, szemének a nyilát 
ellövi; lelkem az ő célpontja. [V. ö. írod. Közi. 1913. 190. 1 ]

b) Mindent érte (áldozom), ha éppen én vagyok az ő tárgya 
(célpontja). A bájos teremtés szeret engem, én is őt.

4.
Nikiareszende chátm olmys giőzellik, tázelik, törlik 
Beni bo gham bodzságinda kojaszin bomidyr őrlik?

N. B. A Szilády-féle átírásban hiba van, t. i. a kódex sze
rint „bum idur“ , holott a Szilády-féle átírásban: „m idur bu‘\

a) Orcája tele van írva szépséggel, fiatalsággal, 
frisseséggel. (Szó sz. orcájára tele van írva =  
szépség, fiatalság, frisseség).

b) Engem ebben a bánat szegletében hagysz, 
hát illik ez a nagyságnak?

5.
Beni dzsevrile őldirsze demem ol járe kánlydyr 
Heläl olszon ona kanynn, o giőzel kánlydyr.

N. B. A Szilády-féle átírás második sora nem egyezik a 
kódexben feljegyzett sorral. Felírtuk azt a formát, amit leg
valószínűbbnek tartottunk.

a) Ha engem zsarnoksága által megöl, a ked
vest akkor sem mondanám gyilkosnak.

b) Szívesen áldozom érte véremet (mert) minden 
szép véres (t. i. kegyetlen) [vérengző.]



Dedim ol sah giőzele varmi óla bir mah bedeli,
Gül gibi gőldi dedikim, jä ne szánden be deli?

N. B. Be deby-ben bedel =■  ellenérték; bedeli-ben be =  
indulatkifejező szócska; deli =  bolond. Szilády ezt az utóbbit 
a latin szöveghez alkalmazkodva egybeirja.

a) A szépség királyának mondtam: Van-e még 
egy hozzá hasonló hold?

b) (Erre ő) rózsaként nevetett (é9 azt mondta): 
hát te engem (eddig) minek véltél, oh bolond?

7.

Kimszelár giőrmis dejildir ten dán dzsanen gettijin.
Illa ben giözimle giőrdim, iste dzsanimdir giden.
a) A lélek távolodását a testből senki sem látta.
b) De én saját szememmel láttam a lelkem menését.

8.
Dilber demiski majil olaular belámiza 
laíkmidyr hajil olalar dzsefamiza.

N. B. Az átírásban kővetkező hibákat találunk:
1. bel am wze Szilády-féle átírásban bel am őzre itt nem 

őzre =  rajta-val van dolgunk, hanem a többes szám első 
személy myz raggal.

2. belam üze szintén helytelenül özre-vel van átírva. 3. olalar-1 

Szilády helytelenül alcmlar-nak írja át.

9.

1 benim gül jőzli järim, dünjami zindän ejleme 
Asiki tepelejub kan ösztöne kan ejleme 
Vakt olur rákibgiálir düsersziniz szohbetine 
Szakin ki szén ol vaht kollári díván ejleme.

N. B. Az utolsó sorban szun ol a vers időmértéke szem
pontjából teljesen felesleges.

B alassa  Bálint ö sszes munkái 43
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a) Oh az én rózsaarcú kedvesem, a világomat 
ne tedd börtönné.

b) A szeretőt sújtva ne halmozd vér főié a vért.
c) Jön majd idő, akad egy vetélytárs, te akkor 

keresni fogod a szeretőd társaságát.
d) Te vigyázz, akkor már karjaidat kulcsolva 

ne állj előttem.

A szíves kommentáló megjegyzi, hogy „bejt TBalassánál: 
BeeythJ, plur. ebját, vers, doppelvers der aus zwei misra 
(hémistiche) besteht.“ Júliáról megjegyzi (amit úgy is gondol
tunk), hogy az nincs a török szövegben s a törők irodalom
ban a kedvesnek nevét nem igen szokták kitenni. „Magyarázata 
— úgymond — a társadalmi életben keresendő, legtöbbször 
azt sem lehet tudni, vájjon egy világi szépségről beszél-e, vagy 
pedig isteni szépségről. A népdalok azonban e tekintetben 
kivételt tesznek.“

Szövegvált. A 3. sz. bejtben 6 . sor a kódexben: tét fel 
iegyet. Sz.-nál feltett jegyet. A 9. bejt utolsó sora: (hogi sem 
ugi tőbbity bűnt.) egy szótaggal rővidebb.

65. [LXXVJ

A Radvánszky-kódexben a 127—8. lapon van ez a költe
mény s „ki érdemem“ örszavakkal szakad meg és utána egy 
vagy több levél hiányzik a kódexből. A bártfai 1635—40. évi 

.kiadás nem vette fel, a többi kiadások kőzlik s azok tartották 
fenn a kódexből hiányzó utolsó versszakot, viszont azokban 
nincs meg a 8 . és 9. (csonka) versszak.

Az 5. versszakban említett „jó vitéz legények“ közül, kikel 
felemelt, tartott, nevelt, egy később is hálásan emlékszik m eg  
róla, mint mesteréről: „Ut adolescens — írja Bornemisza
János 1607-ben a királynak folyamodásában — adhuc ad 
Jatus magnifici quondam herois Valentini Balassa de Gyarmat 
serviendo, militari vitae me consecraverim, postea vero conti
nuis excursionibus proeliisque bellicis non modo lethalia 
vulnera acceperim, sed et in duram Turearum captivitatem
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inciderim“ (Takáts: Zrinyi nevelőanyja Bp. 1917. 55. l.)# 
1582-ben mint Balassa familiárisa említtetik Derochy János 
(M. Könyvsz. 1907. 170. 1.). Ilyen lehetett a végrendeletében 
(1585) említett Hartyáni Imre nevű inasa s a sárospataki 
várfoglalásnál szereplő ifjak nagyobb része.

Az első sorban (mint már Sz. megjegyezte) a kiadásokban 
(pl. 1670. lőcsei kiadás 53. 1.) jó  M.-o. helyett szép  M.“o. áll.

6 6 . [LXXVI.]

A Radvánszky-kódex a 157—8. lapon Rimay költeményei 
között (Tizedik) közli ez éneknek első versszakát; a kiadások 
mint Balassa költeményét közük, így ment át a köztudatba s 
azért nem hagyhattuk azt innen ki még akkor sem, ha a 
kódex másolójának több hitelt tulajdonítanánk, mint a nyom
tatott kiadás rendezőjének. L. Rimay J. munkái. Kiadja B. 
Radvánszky B. Bp. 1904. 79—70. 1. Barakonyi Ferenc máso
latában megvan a kolozsvári ref. kollégium Zrinyi-példánya 
mellé kötött tiszta levelen. Erdélyi P. Barakonyi F. költe
ményei. Kol. 1907. 176. I. Ez az adat azért is érdekes, mert 
a Ráday Gedeon elveszett vagy lappangó Balassa-kódexe is 
Barakonyi László (nem Ferenc?) kezeírása volt s benne magának 
Barakonyinak is voltak versei és ugyancsak Ráday szerint, aki 
ezt elbeszéli, a Seprőditől újabban dallamával együtt kiadott 
„Nyúl éneke“ [fordítása] is Barakonyitól való.

III.

67. [XXXIV.]
Az ének felirata annyira intim jellegű, hogy az csak magá

tól Balassától származhatik a másoló legfeljebb csak harmadik 
személybe tette át, amit Balassa kéziratában első személyben 
talált. A felirat vége a kódexben: „Úgy szerette ezt: Az már 
szinte az idő valakj fígy] Nótájára.“ Ezt a nótát többször 
használja, pl. a 78. [XLV.J 79. [XLVI.J 82. [XL1X.] sz. 
énekét erre írta, a 79. [XLVI.J sz. ének feliratából azt lehet

45*
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következtetni, hogy Dobó Jakab éneke kezdődött e sorral 
A teljes sor: Már sz in te  az idő v a la  k in y ílásb an .

3. v. sz. jo v á é rt  a. m. jó részben, javarészt 5. v. sz. 2 s 
o ltu an n ak : javítással 9. v. sz. kezdete a kódexben: Nézem 
vétkem  m elliet a. m. mellett 3. s. uiseliem. 10. v. sz. 3  s 
iduözü lek . Sziládynál: idvőzüljek.

6 8 . [XXXV.J

Az oláh nótát nem ismerjük. Br. Kemény Arpádné Kolozs
váron arról értesített, hogy ő maga hallott ilyen nótát, amely
nek siralmas dallamát az eltévedt juhok siratásával magyarázta 
az, aki előadta Balassa oláh jobbágyairól 1. az 54. [XXIX.] 
sz. ének jegyzetét.

1. v. sz. 2 . s. a kódexben: hanua uart. 3. sor. im Szilády
nál : mi, t. i. a pont sokszor, úgy itt is nincs azon betű felett, ame
lyikhez tartozik. 3. v. sz. 1, s. n illá i löd vad. 3. s. tűrjem. 
Sziládynál: tűrem. 4. v. sz. 2. s. m ordály  [mordalij a. m. 
mordax, clandestinus (Pápai Páriz Dict. 1762. 936. 1. M. Nyelv
tört. Szót. II., 870. h. 3. s. M aga a. m. noha. 6 . v. sz. 1. 2. 
sor végén: szerelmét-szerelmét (így) 8 . v. sz. 4. s. metszesz 
[meczesz] a. m. mit teszesz. 1 0 . v. sz. utolsó sor: n jerhetet- 
len se g iu la sz  Szilády, Nyerhetetlenre ne gyulassz.

69. [XXXVI.]

Pető Gáspárné, Dobó Krisztina, aki Balassától elválva, csak
hamar férjhez ment Pető Gáspárhoz. Figyelemreméltó, hogy 
Balassa ilyen költeményeit feleségének megküldte, vagy talán 
mindjárt mikor megírta, odaadta. Sajnos, ez a költemény el
veszett.

70. rXXXVII.]

Az ének feliratában am jnt van, noha am it volna helyen. 
Az utolsó versszak forrása Szilády kutatása szerint Angerianus 
„Ad Coeliam" írt epigramája.

3. v. sz. 7. s. Színem . Szil. szivem. A kódexben a szo- 
középi n és a ü helyett használt u között sokszor nincs kü
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lönbség. 4. v. sz. 4. s. Azm int. Szilágynál: Azt mind. 5. v. 
sz. 1. 8. A kódexben: E rkő lcző , 7. v. sz. 4. s. fö lgerie sz tem .
5. 8. éghettem . 8. v. sz. 8. s. geriesztettem fáz m a szokott 
róvidítési jellelj Sziládynál: gerjesztette. A rím így kívánná, 
de az előbbi strófa sz. a felgerjesztés Cupido feladata.

71. [XXXVIII.]
A feliratban meg saldit 1. M. Nyelvtört. Szót. II. 1492—3. 

h. Bornemisza is többször használja (praesentio ahnen, meinen 
jel). A feliratban kivel sajtóhiba s közöl-(a. m. közel-)re javí
tandó.

8. v. sz. 5. s. a lita  [m], a kódexben ugyan vonás van az 
első hangzón (talán későbbi kéztől), de azt hisszük, hogy az 
eredetiben alíta [m ] (sejt, vél) állott.

72. [XXXIX.]
A tőrök ének nótául idézett első sora helyesen: Gerek" 

m ez dünja  szen szü z  =  nem kell  a v i lág  ná lad  nél
kül. (Eckhardt S. Ír. Közi. 1913. 440. 1.) Ebből következtetni 
lehet, hogy talán nemcsak a nóta törők, hanem a szöveget 
is tőrökből fordította. A Vásárhelyi Daloskőnyvben (VI. sz.) 
ez a változata van:

Ez világ sem kell már nekem 
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most én előttem:
Egészséggel, szívem, lőlkem!

És bús szívem vidámsága,
Csendes lelkem nyugodalma;
Veled Isten áldomása,
Te vagy szívem bátorsága!

Én drágalátos palotám,
Jó illalú piros rózsám,
Gyönyörű ékes violám:
Élj, élj, édes szép asszonkám I



Feltámadott napom fénye,
Kél szememnek ékessége,
Fekete szép szemöldöke,
Élj, élj, életem reménye!

Csak te reád gerjed szívem,
Csak tégedet óhajt lelkem.
Édes szívem, szép szerelmem,
Egészséggel, szívem, lelkem !

Máriámra hogy találék.
Örömömben így köszönök;
Térdet, fejet neki hajték,
Kin ö csak elmosolyodék.

73. [XL.]

Balassa e költeményén Eckhardt Sándor a „Corvina“ c. 
olasznyelvű folyóirat 1921. évf. 59—71. lapjain megjelent 
„Valentino Balassi e Petrarca“ c. értekezésében Petrarca hatá
sokat mutat ki. Mindjárt a harmadik versszakot (utalva a 93. sz. 
[Coei. II.] költemény hasonló gondolatára) egybeveti Petrarca 
első sestina-jával:

é

A qualunque animale alberga in terra,
Se non se alquanti, ch’ hanno in odio il sole,
Tempo da travagliare é quanto é ’l giorno;
Ma poi ehe ’l ciel accende le sue stelle,
Qual torna a casa, e qual s’annida in selva,
Per aver posa almeno infin all* alba.

Ed io, da che comincia la beli* alba 
A scuoter l'ombra intorno della terra,
Svegliando gli animali in ogni selva.
No ho mai triegua di sospir col sole.
Poi, quand quand* io veggio fiammeggiar le stelle,
Vo lagrimando e desiando il giorno.
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Hasonló gondolatokat talált a IV. canzone-ban s a CLXI. 
szonettben. A salamandra-hasonlat megvan Petrarca XVI. 
canzone-jában (az 1826. lipcsei kiadású Petrarca-kiadásban 
„II Parnasso Italiano“ , melyet használtam, XX. számú ez a 
Ben mi credea passar . . . kezdetű ének), a 9. strófához pár
huzamos helyül a CVIII. szonettet, a 10-dikhez a XII. can- 
zoné-t idézi.

A másoló ez ének szóvegében több hibát ejtett, melyek 
miatt azt eredeti formájába nehéz visszaállítani. A 9. v. sz. 
első sorában világosan fo ra lsz  van, amit Szilády form álsz- 
nak ír. A 10. versszakban a v erő fén y tő l jav. verővény-ből. 
Az a körülmény, hogy itt verőfény, fentebb verőfíny állott, meg
erősíti Szilády megállapítását, hogy az előbbi lap más kéz 
írása, t. i. a másoló a maga tájszólási sajátságait sokszor bele
viszi a másolt szövegbe. A Balassa helyesírásának ingadozása 
is jórészt a másolók rovására írandó. A 10. v. sz. két első 
sora a kódexben betű szerint: „Fenlik sok kövektől mind a 
Verőfénytói erős ver Tiszta | Gyegen Lebeknek szemei mint 
ameny chilag télbe eyel | szép egen“ A gyegen  alakot Szilády 
a jere-gyere analógiájával magyarázza, csakhogy ennek ellene 
mond az, hogy a 39. [X.] és a 83. (L.) sz. költeményben is 
előfordul e szó és mindkét helyen jégén , nem gyegen alakban. 
A l l .  versszak ̂ utolsó sorában kin v á ltó t áll, ami úgy ma
gyarázható, hogy előbb kin vallot-at írt s aztán az utórészt 
kijavítva, az elejét változatlanul hagyta.

Ami a többi hatást illeti, a 7. versszak 1. periódusának 
viasz hasonlata, mint Szilády idézi, megvan Marullusnál* 
Megjegyezzük, a Petrarca-párhuzamok lehetnek közvetett 
átvételek újlatin költők révén.

74. fXLI.J
Az Angerianus latin versét közli Szilády (kiad. 291. 1.); a 

költemény eleje s lírai befejezése csak Balassánál. Angerianus 
delosi Apollója helyébe tündért tett. A 2. versszak érzéki 
leírása sincs meg Angerianusnál, erre nézve forrásul Eckhardt 
(ír. Közi. 1913. 416. 1.) egy Ovidiusnak tulajdonított heroida 
kővetkező helyét idézi forrásul:



Prodita sunt, memini, tunica tua pectora laxa
Atque oculis aditum nuda dedere meis.
Pectora vel puris nivibus vel lacte . . .

De Balassa ismerhette a Bankó leányából is.

Kódex 8zőv. S z é jje l ,  minta 37. [XII.]. ének elején a kódex 
Széllel-nek írja. A kódexben a vers eleje így van: Szélle! hogi 
vadaszam én lelkem Julia egy igen szép csérében. Ezt Szilády 
így írja át : Széllyel hogy vadászám én leltem Juliam egy igen 
szép cserében. A cím latinul és magyarul világosan mondja, de az 
egész költeménynek is úgy van értelme, hogy Julia vadászik 
nem a költő. A szöveg kétségtelenül romlott, s valószínűen 
eredetileg így volt: Széllel hogi vadásza mén [a. m. megyen] 
lelkem Julia egy igen szép cserébe [nj. Az ének szövege így 
javítandó ki. A le lkem  Ju lia  írása tiszta és másként nem 
olvasható. 2. v. sz. hűl húl-nak van írva, u. o. látta, 5. v. sz. 
so kot helyett „szokott4* valószínűen tolihiba ; sz a k ad  Sz.-nál 
szalad; m é szár lo ta t  mészároltat; gyu itó  javítás gyútóból.

75. [XLII.J
A latin eredetije, Angerianus „De Caelia et Amore44 c. 

költeménye, Sziládynál (id. kiad. 291. 1.).
A szövegben: 2. versz. 5. sor: De te mit haragszol? a mit 

helyett met, áll felette ponttal.

76. [XLIII.J
Angerianus költeményét 1. Sziládynál 292. I., csakhogy 

fülemile helyett a latin költő tücsköt szerepeltet. V. ö. 
ír. Közi. 1913. 418. 1. Már a Szilády kiadása előtt közölte 
Thaly: Figyelő I. 33 — 34. 1. A 7. versszak utolsó sorában 
„V eszed  gondot van, Sziládynál: v e sz e tt  gondod.

77. [XLIV.J
Annak a költői motívumnak első magyar feldolgozása, 

amelynek a világirodalomban a Megadutta (Felhőposta) a 
legszebb képviselője. Eredetinek látszik s utánzata lehet az a 
költemény (1675), amelyet Thaly K. a Figyelő II. 152—3.

712
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lapján közölt a Radvánszky-levéltár egyik kéziratából. Dr. 
Takáts Sándor ennek a költeménynek másolatát (eredeti?) 
megtalálta a körmendi Batthyány-levéltárban s bemutatta a 
Zrínyi nevelőanyja (Bp. 1917.) c. b. monográfiájában. Máso> 
latát szíves volt közölni velünk s az első periódusban a 
s zjól d o gálv á  n-t innen iktattuk be a szövegbe, a kódex 
sz o lg á lv án  alakja helyeit, mivel ez szótagszámánál fogva 
a versbe jobban illik. A darvak jellemző rikoltása inkább 
helyén van itt, mint a sz á lld o g á lá s .

Szinte soronként oly sok eltérése van, hogy egész terjedel
mében közöljük:

1. Minden nap jó regvei ezen röpültek el szoldogálván, darvaiml 
Reálok néztemben hulnak keservimben szemeimből

könyveim,
Hogy szép szerelmesem jut eszemben, nékem megújulnak

kínaim.

Látom utatokat, igaz szándéktokat arra az ország felé, 
Aholott az lakik víg szívemet azki őmagánál rekeszlé, 
Valaha én rólam, ki híven szolgáltam, váljon emlékezik-e?

Büdösöm mint árva, idegen országban vezetél mint zarándok, 
Bársonyban sötét színt, szívemben szörnyű kínt viselek én,

ügy gyászlok,
Szárnyam nincs mint neked, bár mehetnék veled ahhoz,

azkit óhajtok.

Szárnyad vagyon, röpülsz, szintén szálsz, leülsz főidében hol
akarod,

Te szomjúságodat szép forrásnak csorgó tiszta vizével oltod, 
Örömöm környékét, az ő lakó helyét: paradicsomot látod.

De ne siess, kérlek, tőled had izenjek néki rövid beszéddel, 
Vagy az ha nem lehet, csak írjam nevemet melledre fel

véremmel,
Kin megismerhesse, hogy csak ő érette törők mindent jó

kedvvel.
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Adjon az jó Isten neki egésséget, víg és hosszú életet 
Mint mezők virággal, tündökljék sok jókkal, áldja mindennel

ótet.
Nyomán is tavasszal teremjen rózsa szál és keseröljőn

engem.

Sok háborúimban búdosó voltomban mikor darvakat látnék 
Szép renddel röpülni és az felé hajlani, hol szép Julia

laknék
El-felfohászkodván, utánnok kiáltván tőlük én így izenek.

2. A Vásárhelyi Daloskőnyvben L1X. sz. alatt ismét más válto
zatot találunk, mely nemcsak egyes szavakban tér el, hanem 
az utolsó versszakot mással, a 83. [L.J sz. Julia-dal első vers
szakával cseréli fel

Mindennap jó reggel 
Ezen repülnek el,
Szálldogálván darvaím!
Reájok néztemben 
Hullnak keservesen 
Szemeimből könyveim,
Hogy szép szerelmesem 
Jut eszemben nekem,
Megújulnak kénaim.

Látom útatokst,
Igaz járástokat 
Arra az ország felé,
Azholott az lakik,
Azki én szívemmel 
Élni hagya kevéssé:
Valahol én rólam,
Ki híven szolgáltam,
Váljon s emlékezik-é?



Büdösöm, mini árva,
Idegen országban 
Vesződöm, min zarándok; 
Ruhámban sötét színt, 
Szívemben minden ként 
Viselek és úgy gyászlok; 
Szárnyam nincs, mint neked, 
Hogy mehetnék veled 
Ahhoz, azkit óhajtok.

Szárnyad vagyon s repülsz. 
Szintén ott leszállasz,
Azhol szintén akarod;
Te szomjúságodat 
Szép tiszta forrásban 
Tiszta vizzel megoltod; 
Örömem kenyerét 
S az ö lakóhelyét 
Paradicsomban látod.

De ne siess, kérlek,
Tőled hadd izenjek 
Neki rövid beszéddel; 
Hogyha az nem lehel,
Hadd írjam nevemet 
Melyedre fel véremmel,
Hogy megismerhesse,
Hogy csak ő érette 
Tűrök mindent békével

Adjon az Ur Isten 
Néki egésséget,
Víg és hosszú életet;
Mint mezőt virággal 
Tündöklő sok jókkal 
Áldják őtel mindenek;
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Nyomán is rózsaszál 
Teremjen tavasszal 
Sok jókkal áldja ótel.

Júlia reményem,
Olthatatlan tüzem,
Véghetetlen szerelmem;
Júlia víg kedvem,
Noha nagy keservem,
Örömem és gyötrelmem;
Júlia életem,
Egyetlen egy lelkem,
Kitől ezt érdemlettem.

78. [XLV.]

E dialogus Angerianus olasz költő ,,De seipso dialogus“ c. 
latin versének szabad átdolgozása. Kibővített formában van 
meg a Vásárhelyi Daloskőnyvben CV11I. sz. a.

Reméntelenképen minap történteben 
Egy sötét barlangra találék véletlen,
Sivalkodván jőve egy kegyes élőmben.

Monda: „Mit keressz itt?“ Mondék: „Szörnyű halált.“ 
Monda ismét: „Mit sírsz?“ Mondék: „Halál kénját“ , 
Monda ismét: „Mit élsz?“ „Mindeneket te vallsz.“ 

Szülőimet is kérdé, kicsoda volna?
Szerelem, siralom hozott ez világra;
Dajkámot is mondám, hogy óhajtás volna.

Ruhámot is kérdi, hogy miben öltözném?
Vajudt tagaimot hogy mivel fedezném?
Az szenvedés, tűrés mondám, hogy viselném.

Lakóhelyemet is tőlem ő megkérdé,
Gonddal megtölt cellám mutattam s megnézé, 
Eledelemet is kérdé, ha kenyér-é?

„Örökké így élsz-é?“ Mondá[m], hogy őrökké,
„Okát bánátimnak1 mondani tudnád-é?“>

1 b á n á t i d n a k  helyett.
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O is monda, hogy szerelmem miatt keseredtem.
Azt is kérdé tőlem, kicsodák volnának?

„Vénus és Cupido“ — mondám — „gyulasztának“. 
Későre mondám, neve hogy ez volna.

Azt is kérdé tőlem, szerelmem hol laknék?
Mondám, nem lakoznék, de keseregtetnék,
En is ő érette gyötrelemben volnék.

„Szánom, keserűlóm“, ismét mondja vala;
Mondám, hogy az sok szó haszontalan volna; 
Fohászkodásokkal tőlem elvála.

Nagy keserűséggel meg egyedül hagya.
Mondám, ő szépsége ismét lantját fogá,
Mint mennyei angyal nékem tetszik vala.

Gyenge szép szavával megvigasztal vala,
Fejér karjaival szépen ölelt vala,
„Élj, élj, szép szerelmem 1“ nékem mondja vala.

Élnék, ha élhetnék, szerelmes édesem,
Átkozott irígyim de elvesztnek engem,
Mint az áspiskégyók, olyanok ellenem.

O én veszett fejem, keseredett szívem,
Nagy keserűségre juta az én igyem,
Eltűröm ezeket éretted, szerelmem.

Oh én nagy szépségem, szerelmes édesem,
Ez nehány verseket lenéked eresztem; 
ítéld meg magadban, vagyon-e gyötrelmem?

Szövegvált. Az 1. versszak 2. sora a kódexben: Monda 
köszönhettem regi szerelmemnek. A M onda felől a rövidítés 
jele elmaradt. 5. v. sz. 1. sora: Ruhámat is kerde hogy mi
ben öltözöm, Sziládynál m ivel öltözöm sajtóhiba lehet miben 
helyett, amire a kővetkező sorban lévő m ivel adhatott okot.

79. fXLVI.J

A címfelirat: Az „Dobó Jakab éneke. (így) az már szintén 
az idő vala ki nylasban ellen szerzett ének̂ ,“ Ezt úgy lehetne 
érteni, hogy Dobó Jakab az ének szerzője, melyet egy „Már
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színién“ stb. kezdetű ének ellen írt. A 16. század nyelvén 
azonban azt is jelentheti, hogy Balassa irt Dobó Jakab szá
mára egy az 5, talán társalgás közben előadott, ízlésének meg. 
felelő, a Cupidókat gyermeknek festő költőket gúnyoló éneket 
(1. pl. Bethlen G. éneke, Bocskai éneke stb.). A harmadik 
lehetőség, hogy Dobónak egy „Már szintén“ slb. kezdetű éneke 
a gyermek Cupido hatalmát festette s Balassa, aki maga is 
elég sokszor festette ilyen gyermeknek a szerelmet, évődésből 
ez ellen ezt az ellendalt (önmagára nézve egyszersmind tréfás 
palinódiát) írta. (V. ó. Rimay 7., 8. sz. szerelmes versével, 
ez utóbbi: „Contrarium superioris argumenti“ .) Ezt az utóbbi 
feltevést az éneke után álló pont ellenére is el lehet fogadni, 
mert az írásjelekre nem sok ügyet vet a másoló másutt sem 
s legalább annyit nyom a latban mellette, amennyit az ellene, 
hogy nem nagy betűvel kezdi az utána következő mondatot.

Énekünk — mint már Szilády kiderítette — Angerianus 
„De Amore“ írt versének átdolgozása. Álljon itt összehason
lítás végett: „Nem volt az elmés, nem volt mesterkezű, aki 
zsenge ifjúnak festette a képen Ámort. Nem gyermek az, aki 
Pánt le tudja győzni s aki a földet, léget és a Sarkokat féken 
tartja. Nem nevezem vaknak, szúró fegyvert használ és akiket 
eltalál, vájjon világ nélkül találja el? Nem szeli fürge szárnyak
kal a kiterjedt levegőt, így ideszögezve sohasem távozik el 
testünktől. Nem meztelen szerintem az, ki megfosztja mezétől 
az istenek tagjait és aki az emberekét is: vájjon ínségesen 
nélkülözi az a ruhát? Míg ezt beszélem, meglát Julia és így 
szól hozzám: Ámort akarsz festeni? ide nézz s fesd le arco
mat.“

Amit Szilády mond, hogy Balassa énekének a Dobóéval 
ellenkezését véletlenségnek tulajdoníthatjuk: „Balassa — úgy
mond — Angerianus többi verse közt talált egyel, melyet Julia 
iránt érzett szerelmétől indíttatva méltónak ítél arra, hogy le
fordítson és saját viszonyához alkalmazzon. A tartalom ellen
tétessége adhatott okot B.-nak arra, hogy Dobó Jakab éneké
ről megemlékezzék s fordítását azzal összekapcsolja, amidőn 
különben Júliára gondolt s róla énekelt — ahhoz alig lehet 
még valamit adni, legfeljebb azt, amit Eckhardt említ (Irk.
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1913. 419. 1.), hogy „milyen üres játék ez a magyarázgatás, 
hiszen ugyanaz az író mind a kétfélekép feldolgozza tárgyát.“ 
Ugyancsak 5 figyelmeztet arra, hogy magánál Angerianusnál 
is megvan mind a kétféle (pro et contra) feldolgozás.

Megemlítem még, hogy már Apelles gyermeknek festette 
Erőst (Cupidót) s a Leucippe és Clitophon c. Achilles Tatios- 
féle görög regény mindjárt az elején egy ilyen festményről 
beszél, melyet Clitophon megcsodál s a magyar fordítás szerint

„Irt előtte képiró delfineket,
Kórnyül penig leánnak szerelmeket 
Es az tegzős Cupido kis gyermeket:
Félkezében íjat, másban írt tüzet,
Kis Cupido kiterjedt szárnyaival 
Bikát szarvon vezeti jobb karjával,
Jupiterre néz nagy mosolygásával,
H o g y  ökre tűnt szerelme hatalmával.
En mint szerelemtül kőrülfogatott 
Nézem szerelemben az nagy hatalmat,
Cupidonak adatott birodalmot,
Főidet nem néz, tengert mely körülfogott.“

L. Leucippe és Clit. széphist. Bp. 1906. 19. 1. Végül egész 
kis eposzt írt Cupidóról Gyöngyösi „Csalárd Cupido“ címen. 

Dobó Jakabról 1. az Irodalomtörténet 1916. 81—86. 1.
Szövegvált. Az első sor az eredetiben: Bezeg nagi bolond

ság uolt a balgatakban. A 3. v. sz. 1. sora egy szótaggal 
több: Vaknak sem mondhattia ötét senki igazan (Sz.-nál: őt)

80. [XLVII.]

Angerianus „De suo amore aeterno“ c. énekének átdolgo
zása. A Lázár újjárói 1. Luk. ev. XVI. 24. versét. Szöveg- 
vált. A 3. versszak 6. sora az eredetiben: mindenek vége 
szakad.

81. [XLVIIÍ.]

Angerianusnál a címe „De Caelia“ . Angerianus költemé
nyeit 1. a Balassa költeményeinek másik két forrásával együtt
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„Michael Tarch. Marullus, Hieron. Angerianus, et Joan Se 
eundus poeta elegantissimi. Nunc primum in Germania excusi 
Spirae Nemetum [Speyer] 1595.“ c. műben, Előbbi kiadása 
Paris 1 582. Angerianus verseit a „Deliciae poetarum Italicorum“ 
is lenyomatta. Marullus összes költeményeinek Eckhardt 
említi egy 1532-iki kiadását, Joannes Secundus verseinek 
későbbi különkiadása „Johannis Secundi opera accurate recognita 
ex museo P. Scriverii. Lugd. Bat. 1631.“ A címlapon Julia 
képével. (Repród. Ferenczi Z. Rimay J 1911. 33. 1.) V. ö. 
Budik, P. A. Leben u. Wirken d. vorzügl lat. Dichter d 
XV—XVIII. Jahrhunderts. I—III. Wien 1828. (Mutatványokkal. 
Az első kötetben van Joannes Everard [v. Everts] v. J. 
Secundus Janus Cesinge stb. társaságában.) Magyarul rövid 
életrajza a „Csókok könyve I—XIX.“ (Bp. 1922.) Mészöly 
Gedeon fordítása bevezetésében.

A Szerelem noha megszemélyesítve szerepel, a szövegben 
kis (currens) kezdőbetűvel van írva s mi is így hagytuk. 
Szővegvált. Az eredetiben a költ. eleje: Szerelem s Julia egi 
mas mellet alua rea szikráznák vala, Geryezd stb. Az alua 
felett levő rövidítés jele valószínűen a reá helyett került rá. 
A 4. v.-szakban a 4. sor javítással, az 5. sor: czőreőghiek 
uasban, egy szótaggal kevesebb. Sz. (ám) beszúrásával egészíti 
ki a verssort. Az 5. versszak 3. sorában a hűk (hivék) szó 
ű hangját másképpen jelöli, mint a ,szük‘-ben ^s ,nyügh‘-ben 
(hiők — szűk — nyűgh.)

82. [XLIX.]

A költemény a feliratában és a végső szakában is hang
súlyozza, hogy „jobb részint“ németből fordította B. A német 
eredetit, Regnart Jakab (1540—1602.) versét Eckhardt S. 
találta meg s dallamával együtt közölte az írod. Közi. 1913.
429—32. 1.

Wer sehen will zwen lebendige Brunnen 
der soll mein zwey betrübte Augen sehen 
die mir vor weinen schier sind aussgerunnen,
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Wer sehen will vil gross und lieffe wunden 
der soll mein sehr verwundtes Hertz besehen 
also hats lieb versehrt oben und unden.

Wer sehen will ein Brunst, gross, ungeheur, 
der soll allein mich armen Mann besehen,
Denn ich brinn gantz und gar von liebes feur.

A Balassa költeménye a Radvánszky J. átdolgozásában, 
aki a maga számára Balassa több költeményét is átdolgozta, 
megjelent az Abafi „Figyelő“-je I. (1876.) 300—2. 1. ,,Még 
egy virágének Balassától“ c. a. Thaly K. közlésében.

Szövegv. A 2. verssz. 3. sorában az eredetiben: éghet.

83. FL.J

A költemény 2., 4., 3., 6. versszakának forrásául, mellyel a 
költö nagyon szabadon bánik, Szilády Angerianus „De Caelia 
et Amore“ és „Ad Caeliam“ c. két versét jelöli meg.

Eckhardt a 6. versszak 3. periódusához párhuzamul idézi 
a latin Eurialusból: „Quocunque illa vertebatur, eo et oculi
sequebantur astantium“ ír. Közi. 1913. 424—5. 1.

Eckhardt arra nézve, hogy a klasszikus ismeretek Balassá- 
nál is a felszínen mozogtak, példaképen idézi (a 449. lapon) 
e helyet:

„Akkor az én dolgom, azonképen vagyon, a mint a bölcsök 
írják Hogy egy kárhozottnak, pokolban nagy kányák szivét 
rágják, szaggatják; De nem fogyaszthatják, noha rágton rág
ják, mert nőttön nőni látják.

Szerinte ebben B. a Prometheus kínjait írja le, de a pokol 
említésejfazt mutatja, hogy a Tartarosban „kínlódó Tityosra“ 
céloz itt. Balassa e helyének hatása látszik a „Siralmas hattyú 
a Neander (Meander?) partján“ kezdetű költemény ezen részén:

Titius kínját írják poéták:
Pokolban szívét két sasok rágják,
Mind éjjel-nappal tépik, szaggatják:
Ha elfogy: ismét megnő, azt mondják.

B ala ssa  Bálint ö ssz es munkái 46
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Jaj, nem csudálom: hasonló sorsom,
Titius kínját fejemen látom;
Noha megszűnik néha én kínom:
Megújul ismét fekete gyászom.

Mert az én szívem az én rózsámtul,
Mind éjjel-nappal kínzatik attul,
Ki megmenthetne engem sok bútul:
Mast az én szívem kínzatik attul.

Thaly: Vitézi én. II. 299—300. 1.
Szővegvált. A költemény kezdete a kódexben: Julia két 

szeme [az e felett levő vonás többször előforduló dísz, nem 
rövidítés (m) jele] olthatatlan szenem. A 4—6. sor: Julia vég 
kedve, s néha nagi keseruefm] [Az m utólagos betoldás] örömem 
és gyötrelmem. A 3. versszak kezdete a kódexben: Eű tüzes 
lelkemnek faidalmas sziuemnek kiuant io oruosaga. Sz.-nál: Én 
tüzes stb. A 4. sor az eredetiben Eő-nek, a 7-ik ismét Eű-nek 
van írva A 4. versszakban az 5. sor: uagy sietal alá s fel, Sz.-nál: 
siet alá s fel. E szó másutt is (93. [Coei. II.]) előfordul sietal 
alakban. 6. sor: alit a. m. vél, gondol. 8. s. tőndökől. A 7. v 
sz. eleje a kódexben: Midőn néha terül, vagi melletem kerül, 
soknyaia elterjedvén: valószínűen helyes a Szilády átírása: 
térül, mert ma is mondják térül-fordul, de mi meghagytuk a 
kódexbeli alakot. A 9. sort is meghagytuk, mint a kódexben van: 
keservesen reá nezuen, Sz.-nál: rá. A 8. versszak 4. sora: Hogy 
égi karhozatnak, mivel régies alak is lehet kárhozott értelemben 
(a hosszú mássalhangzót nem mindig jelöli a kódex betűkettő
zéssel) nem javítottuk ki; a 8. sorban a rím kedvéért világosan 
k árh o zato t ír, noha inkább k árh o zotté t várnánk.

84. [Ll.]
„Az magam gondolván“ nótáról 1. a 31. [VI.] sz. költemény 

jegyzetét és a „B. versformáinak áttekintésé“-t. Forrásául 
Szilády Marullus „De Neaera“ és Angerianus „De Caelia et 
Cupidine“ c. költeményét jelöli meg.

Szövegvált. Az 1. v. sz. 1. sorában a kódex Kupido-t ír 
a szokott C u p id o  helyett. A 3. sorban tisztán „szép szen ét“
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áll, elfogadtuk a Sz. javítását (szemét} a köv. strófa 2. sorára 
tekintettel, noha szénét (a. m. színét pl. Isten színe előtt) 
alaknak is volna értelme. A 3. v. sz. 1. sora a kódexben: 
Rettene ottan Cupido s onnat fáz onnan sajtóhiba így javí
tandó] mingiart el futamek. Az utolsó sorban a kódexben 
m indent tolihiba m inden helyett. A 4. v. sz. 2. sorában a 
másoló ad en gete  vete-t ír; 3. sorban: fel kótte. 5. v. sz.
3. s. cze lly ú l v. czellyül (t. i. rendesen az y-ra is pontot tesz),
6. versszak 1. sorában seb h ét van, 2. sorában nagy u. a. 
kéz betoldása, 3. sor: M inthogy [nem javítottuk ki, a vers 
kedvéért Mint ahogy-ra], u. o. noza [Sz.-nál noha]. A kódex 
írásában a h-t a z-től alig lehet megkülönböztetni, azért ez 
az olvasásunk nem feltétlen biztos; egyébként is a szokatlan 
noszá-nak ,noza‘ írásmódja. A 8. v. sz. 2. sorában N agy 
szere lm em nek van, mivel Szere lem n ek  teljesen kiírt 
szóalak felett egy m rövidítés jele is látható. A 10. v. sz.
1. sora végül ohaít-nak írva. 11. v. sz. 3. sora Chak választ 
sem tész, sőt ream sem néz mint egy el vetetre. Szilády 2. sze
mélynek írja át =  té sz sz , nézsz.

85. [LJL]
A meg nem jelölt nóta a „Már szinte az idő vala kinyí

lásban“ . A költemény nem látszik eredetinek, de forrása 
ismeretlen. Az utolsóelőtti sorban az „égnék, fülnék, sülnék“ 
emlékeztet a Bessenyeitől a „Holmi“-bán megrótt rokonszó- 
halmozásra. Szövegvált. 6. verssz. 3. s. . . .  heaban mint 
kenzaz [Sz. mit]. 9 v. sz. virágzót [Sz. virágozott] a vers 
így kívánná, de azért nem javítottuk ki. 11. v. sz. 2. sora egy 
szótaggal rövidebb, valószínűleg egy is kimaradt.

86. [Lili.]

Forrása Angerianus „Coelo comparat amicam“ c. verse, 
melyet Szilády lenyomat (299. 1.). Szövegvált. 1. v. sz. 1. sor
ban fű csillag van [Sz. fő cs.]; ut. sor: tündöklőnek. A 2. 
versszak utolsó soráról Szilády azt mondja, hogy aligha van 
értfelme (kitül szívem fél mint üst). A másoló csakugyan üst-öt 
írt, hanem a Balassa kéziratában bizonyára üsz =  őz állott s

4 6 *
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így van értelme. 5. v. sz. 3. és 6. sorának rímei jű_u |gz
jő—5J. 4. sorban k özött van, meghagytuk, bár a verssor 
(mint Sz.-nál van) közt alakot kívánt volna. A 6. v. 8z 7 
sorában boldog-ba az 1 későbbi betoldás. Az utolsó szak utolsó 
szava: a ran y az h ato d .

87. [LIV.J

Ez a „dialogus“ vagy echós-ének a Radvánszky-kódexen 
kívül a „C red u lu s és Ju l ia “ drámatöredékben is megvan 
mintegy betétdalként. Sajnos, ez utóbbi csak a 6. versszak
6. soráig terjed, a többi a dráma elveszett részében volt 
Minthogy nem oly romlott szöveg, mint a kódexé, ezt fogad- 
tűk el alapszövegül (mint már Széchy szemelvényes kiadásá
ban is tette) s a hiányzó részt a kódexből pótoltuk. Az ének 
forrására Szilády Joannes Secundus „Echo et viator“ c. köl
teményében mutatott rá, mely Rimay echósénekének (R. J. 
munkái 14. 1.) mintája volt. V. ö. a másik echósének (62. 
[LXXII.J sz.) jegyzetével. Szövegeltérések; 1. v. sz. 2. s. kiet
lenben, kód. kegyetlenbe. 3. sz. tüzén, kód. tűkén [Szil. 
tőkénj. 4. s. Igaz, k. S igaz. 5. kénaim, k. kínjaim. 6. Tudjá
tok mint szinte én, k. T. szintén mint én 9. s. szeretőjen, k. 
szerelmesem. 2. v. sz. Távoly egy erdőben Nekem felelesben 
lön úgy mint emberi szó, k. ki felele nekem tauul az erdőben 
lön ugian ualami szoo. 6. vadászó, k. nyulaszo. 8—9. Az ki 
itt cserditőtt. Lábain ha volt békó, k. Kit itt csőrőgetet, ha 
labain volt beko. 3. v. sz. 2. s. Melyben, k. Kibe. 3. ferten- 
geni, k. uertennj. 5. lehet, kérlek, k. leszen esmeg. 7—9. Ke
serű kénomat, Mi enyhítheti most? S mi az, mire lelkem vágy? 
k. Régi győtrelmimet, Mi enyhítheti megh? mi a mire lelkem 
vagi. 4. v. sz. Azt, k. Aagi, 2., 3. De mond meg azt is hat 
Ott ki vigasztalhatna? k. de mond azt is hat ot ki uigaztal- 
hatna. 8. s. soknak kívüle, k. jómnak felette. 5. v. sz. 4. s. 
Szép Júliám, k. Szép Julia. 6. v. sz. 1. s. Kegyetlensígejért, 
k. Kegyetlensegiért. 2. s. Érte tűrt sok kénért, k. tűrtem sok 
kényéért. 6. s. holtig él, k. hogy hogi (eddig a nyomt. szöveg).
7. s. a kódexben: mind. 12. v. sz. 6. Nezdeggel. 13. v. sz.
2., 3. s. vennem (venne ht), sziue (szivem ht).
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88. [LV.]

Forrása ismeretlen. Szővegvált 1. verssz. 2. s. a kódexben 
kegyesem , 5. s. aszoniom , 6. s. lelkem igi halsz, vesz esik?
2. v. sz. 6 s .: s u eszet uetet gyötrelemre. 6. v. sz. 5., 6. s. 
romlott szöveg a kódexben: hanem ha lelkedis belőled ki
megyen. Sz. a szavak helycseréjével próbálja javítani, de a 
periódus utolsó tagja így is sántít. 9. sor: Ütt. 7. v. sz. 7. s. 
Azért en a Tanacz. Erről a szólásmódról másutt [43. [XVIII.] 
már szóltunk. Sziládynál: Azért ez a tanács. 8. v. sz. 7. s. 
Reá felelek. Sz. Ráf.

89. [LVI.]

A törők ének, melyből szabadon (nem „ígérűl igére“) for
dította, ismeretlen.

Szövegvált. 3. v. sz. 5. s. egy szótaggal rővidebb, eredeti
leg talán k a lá r is  volt kláris helyett. 4. v. sz. 4. s. fu a Mol
nár — Pápai P.— Bőd: M.-lat. szótára sz. (Cib. Pos. 1801. 
104. 1.) Vad-rétze synonymje a. m. Fulica, Anas Sylvestris, 
Lacustris anaticula, eine wilde Ente. L. Nyelvtört. Szót. 5. v. sz. 
5. s. uy versel kialtok. Sz. verset. 8. v. sz. 5. s. hogi sokat 
[igy] eszit vesztem. 9. v. sz. 3. s. forditta.

90. [LVII.]

A latin címben persu ad en d u m  exem plum  van, amit 
Szilády exem p lis-re  javít ki, mi meghagytuk. A 5—7. v. 
sz. forrása Angerianus „De Caelia“ c. epigrammája (1. Szi
lády kiad. 302. 1.).

Szővegvált. 6. v. sz. 5., 6. s. s chak ugi se lagyéthat 
[javítással], mint uasat tűz nagi lángom [így]. 10. v. sz. 9. s. 
ha űz szám ki vetésre.

91. [LVllI.]

Forrása ismeretlen. A Julia-ciklus utolsó darabja, idetarto
zik még a 64. [Szil. Coei. XVI.] sz. törőkből átdolgozott kis
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ciklus, melyet azért nem vettünk ide be, mert a kódexben 
sincs az elkülönített Julia-dalok közé besorozva.

1. verssz. 9. sorában morotva, Molnár—Pápai Páriz—Bőd: 
M.-lat. szótárában morotvány, lacus, piscina, teich. L. M. Nyelv
tört. Szót. 3. v. sz. 6. s. mj jutalmat várom (egy szótaggal 
rővidebb). 7. v. sz. 5. s. bölczön (Sz. bölcsen). 8. v. sz. 1. s. 
O en ream hihűt (hévült), 1. Nyelvtört. Sz. 10. v. sz. Mint az 
lepentő czike [így] gyertja lang kezibe [a. m. közibe, közé] 
magat akartua ütj. 12. v. sz. 1. s. megien =  mit tegyen.

ív.
Rimay három osztálya mellé felvettük negyediknek a 

„Coelia-dalok“ osztályát, mert már a Radvánszky-kódex külön 
osztályba sorozta azokat, új sorszámmal jelölve meg egyes 
darabjait. A sorszámozás I—X-ig terjed, noha a X-ik (Szit 
tüzet Zzuzsána) már nem Coelia-dal. Úgy ez, mint a XI. 
XII. számú ének valószínűen azért van a kódexben e he
lyen, mert később került elő (pl. a „Szít tüzet“ kezdetű 
éneket Rimay még elveszettnek mondja). A Sziládynál XIII. 
sz. a. közölt, utólag előkerült költeményt II. v. gróf Balassáé- 
nak tartjuk, azért nem közöljük itt (1. az o versei közt a 
410. lapon; a XIV., XV. számú költeményt 1. a Balassának 
tulajdonított versek között.

A Coelia-dalok között van néhány, amelyről feltehetjük, 
hogy a Julia-daloknál később készült (pl. VI. VIII. [VIII. a.] 
IX.), a többi írási idejének meghatározásában a Balassa-strófa 
fejlettsége nyújt némi útbaigazítást.

92. [Coei. I.]

Az első Coelia-dal eleje a kódex egy vagy több levelével 
együtt elveszett. Az elveszett részben az lehetett, ami a 27. 
[II. sz,] költemény első periódusában: „Cupido szívemben 
Sok tüzes szikrákkal szerelmed most újítja.“

Szővegvált. A 2. versszak 5. sora 2 szótaggal rővidebb, 
ami valószínűen öntudatosan alkalmazott költői szabadság és



727

nem másolási hiba; 8. s. v. ő. „Aki bánja, tegyen róla, Meg
érdemli a viola“ stb.

93. [Coei. II.]
Az első sor valószínűen eredetileg „Két szemem világa“ volt, 

mert megszólítás egészen a 9. sorig, 2. v. sz. 2. s. A kódex
ben: örómmöl. 3. v. sz. 4. sor: vígan sie  tál sok vad. V. ő. 
a 83. fL.J sz. költemény 4. versszaka 5. sorával.

94. [Coel. UL]
A költeményben a szerelmet tulajdonképen nagybetűvel 

kellene írni, minthogy megszemélyesítve fordul elő (Amor vagy 
Cupido), de mivel Balassa hasonló esetben másszor is írja 
kisbetűvel, meghagytuk mi is. Az 5. versszakban először jele
nik meg a magyar költészetben Petőfi hasonlata: Ez a világ 
egy nagy kocsma, jó tágas. E levél hangulatát érdekes össze
vetni az 1388 márc. 7-én Kapy Sándorhoz írt levelével.

Szöveg: 1. v. sz. 2. sor: tél a. m. tevéi. 3. v. sz. 5. s. miért. 
(Sz.-nál a vers kedvéért mért), de a köv. sorban mert fa. m. 
mértj. 4. v. sz. 6. s. a kódexben: tériét; 6. sor: geriet« 
A kódex írásmódja szerint épenúgy lehetne: terjedt — gerjedt, 
mint terjed — gerjed.

95. [Coei. IV.]
A költemény alapjául szolgáló ötlet Angerianusé, 1. Szilády- 

nál 327. 1. (De Caeliae balneo). A kódexben a Balassa versei 
legvégén egy költemény van, mely a 95. és 96. [Coel. IV.t V.] 
sz. két költeményből van szerkesztve, azonkívül hogy némi 
sejtelmet nyújt Balassa dolgozási módjáról, azért is becses, hogy 
a megromlott szöveget csak ennek segítségével tudjuk vissza
állítani. A 146—7. lapon közölt vers:

MÁS.

Csudálván egy ferdőst 
Hogy magával nagy gőzt 
Párával eresztene,
Ferdős okát adá:



Ez — úgymond — nem csuda, 
Mert Coelia űl benne,
Kinek mezítelen 
Testére szerelem 
Gerjedvén, füsti menne.

Mely csuda gyötrelem 
Ez hogy a szerelem 
Búmra most malommá lőtt; 
Hol mint gabonáját 
Engemet szolgáját 
Szép Celiával őrlet,
Siralmas [így] patakja
az kereket hajtja
Kő lesz telésig ő rád. [így]

Nagy szerelem lángja 
Mert lelkem annira 
Már szintin haranggá lőtt;
Kit szerelem bennem 
Félen ver ellenem 
S rám támadott amellyett; 
Azért kong jajszóval,
Zug fohászkodással 
Szegény, nyugalma hellyett.

Mert egy kristálykővet 
Soha el nem törhet,
Noha éget verőfény:
Úgy az én szívemet,
Noha vall gyötrelmet,
El nem rontja tüzes kén; 
Csak gyűl, szegény s hevől, 
Mert szertelenől fél 
Mint kristályöveg, kit 
sőt se napfény [így].
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Mint nap szép homállyal 
Fejér felső által 
Verőfínyen terjeszti:
Oly gyönge világgal 
Vékony fátyol által 
Haja szénit ereszti 
Celia, befűlvén,
Mellyén tündekölvén 
Drága gyémánt kereszti, 
finis.

[Három versszaknak való üres hely van hagyva.]

Mivel a szöveget a két változat [A. és B.] figyelembe 
vételével próbáltuk helyreállítani, álljon itt a kódex 140. lap
ján közölt IV. Coelia dal [A ] mellőzött változata, illetőleg a 
két szöveg egybevetése: 1. versszak 1. sor: A. ferdőt. B.
ferdőst v. ferdűst; 2 s. A. gőzt, B. giózt v. geőzt. 2. v. sz.
A. 1. pavva. A kódexben a 3. v. sz. 6. sor: A. haia szen ét
B. előbb szinit-et írt és ezt kijavította szenit-re. Ha a két
felé írásmód és az A. szövege második hangzója hosszúnak 
nem volna jelölve szén é t (a. m. színét) is olvashatnánk. 
Sziládynál sz ín ét van. 7. s. A. befeduen. B. be fülűén.
4. v. sz. 9. s. a kódexben: szép.

96. [V.]

L. az előbbi énekre tett megjegyzést. A kétféle szöveg- 
eltérései: A. 1. verssz. 1. sor: c so d a  javítva csudá-ból. 3. 
s. A. lett, B. lőtt. 7. s. A. siralmam. B. siralma. 8. s. A. az 
kiért haitja. B. az kereket hajtia. 9. s. A. kin liszté létig töret 
[előbb törőt-et írt s jav.]. B. kő lesz telesig ő rád. 2. v. sz. 
1. s. A. lm a nagy szerelem. B. Nagy szerelem lángia. 2. s.
A. Miat busult lelkem. B. Mert lelkem annira. 3. s. A. lett.
B. lőtt. 3. s. A. főtlen vér. B. félen ver. 6. s. A. reám 
támadván B. S rám támadott. A. amellet. B. amelliet. 7. s. 
A. azért hogi jaj szoual B. azért kongh jaj szoual. 8. s. A.
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zug. B. zugh. [Eszerint sajtóhiba Sziládynál: zúgg.j 3. v. sz
1. s. A. Mint. B. Mert. 6. s. A. tűz es keen. B. tüzes kén. 7
A. gyűl. [A másoló az i pontját nézte el.] B. giűl. A, hiuül.
B. heuól. 8. A. fűi. B. fél. 9. A. Mint Cristali kit süt hév 
szén. B. mint kristalj Eöuegh kit seőt se nap fény.

97.

E vers két szaka tartalmilag nem tartozik össze s két 
olyan strófa lehet, amit a költő alkalmilag fel akart használni, 
vagy megtetszett neki valamelyik költőnél s lefordította. Pl. 
Octaviusnak „De forma Iuliae“ című költeményére is emlé
keztet: Amore captus Iuliae miser semper Huc erro stb. (Fr. 
Octauij poetae Elegiae [ad Iuliam]. Ejusdem epistolae amorum 
ad Iuliam etc. Diiija: Ad 1VLIAM; a köv. levélen: Laetare 
cordis dimidium mei slb. v. o. 83. [L.] sz. költ. elejével.)

98. [Coei. VI.]

A 2. és 3. versszak a dr. Takáts Sándor által a körmendi 
Batthyány-levéltárban felfedezett költeménybe mint 3. és 4. 
versszak van beleillesztve, némikép eltérő szöveggel. A 2. v. 
sz. 2. sora a kódexben: keserues uallas (a 3. v. sz. 7. sora 
is vallas-t ír); a 4. és 5. sor a kódexben: s-őlemben kit 
vegiek ha szantalan bu terhelt, a körmendi szövegben: „előmbe 
mit vegyek haszontalan bút terhet“ .

99. [Coei. VII.]

Valószínűen fordítás, de eredetije még ismeretlen. Ha Ba
lassa eredeti verse volna, akkor vagy képzelt helyzetre vonat
koznék, vagy megdöntené azt a feltevést, hogy Balassa Coelia 
név alatt is Losonczy Annát énekli meg, bár leán y  ö cs kifeje
zés előfordul a XVI. századi nyelvhasználatban s Losonczy 
Annának volt nőtestvére: Frusina.

100. [Coei. VIII.]

Procrist más költeményében, pl. a 46. [XXI.J számúban is 
emlegeti; az utána következő példában D iana (1. a kódexet és
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Szilády kiadását) csak tolihiba lehet Deianeira vagy D eianira 
helyett, azért a szöveget így javítottuk ki.

Szövegvált. Az 1. verssz. 8. sora a kódexben: cbak éltig 
csak ream vett. Sziládynál: Mindéltig csak rám vét. 6. sor. 
oda ragacz mint kerek. Sziládynál: kéreg. 7. sorban a kódexben: 
dű hőtöd. 3. verssz. 2. sora hér-nek is olvasható. Az utolsó 
sor a kódexben: hogi erőt kiczin tegyen; a szöveg azért: Hogy 
erőd kicsint tegyen-re javítandó ki. 6. s. el veszteted (a kódex 
nem következetes írásmódja szerint jelen vagy végzelt jelen 
egyformán lehet).

102. [Coei. IX.]

A Coelia-dalok közül ennek van dátuma annyiban, hogy 
kétszer is említi a hazából kiűzést, tehát 1389-ben vagy ezután 
irta. Érdemes ezt összevetni a 91. fLVIII.] ezen szavaival: 
„Többé nem említvén Júliát immár versül.“ Ebből nem követ
kezik okvetlenül, hogy minden Coelia-dalt a Júlia-ciklus be
fejezése után írt, de másfelől a versalak fejlettsége sem engedi 
meg azt a feltevést, hogy a Coelia-dalok B. költői zsengéi, 
noha arra csábítana az, hogy egy részük hívebb fordításnak 
látszik, mint a Júlia-dalok s az viszont a kezdő költőt jellemzi, 
hogy forrásától nem tudja még függetleníteni magát.

Mars és Vénus szerelmi kalandját Ovidius a Melamorpho- 
sesben énekelte meg (IV. 171 — 179. v. sz.); Aeneas Sylvius 
is említi.

Szővegvált. 3. v. sz. 5. sor a kódexben: ide is ream jüvel 
[Sz. ram]. Az 5. versszak 4 — 6. sora a kódexben: Vidám 
keduem hellet kibul vizek mellet kétszer üszög ram szárát: 
Sziládynál e sorok: „Vidám kedvem helyett kibül vizek mel
lett kényszerűség rám áradt“ . Azt hiszem, hogy a szöveg itt 
romlott, de a „kétszer üszög“ helyett, ha csakugyan conjectu- 
rára szorulunk, inkább a k e se rű sé g  ajánlható, mint a Sz.- 
tól elfogadott kényszerűség, mivel a Szily-féle M. Nyelvuj. szót. 
167. lapja sz. a kényszerű Ballagi szótárában (1857.) fordul 
elő legelőször. V. ö. XXII. Zsolt. 16. v. 7. v. sz. 5. s . : te 
giamolod? [Sz. A te gyámolod-eP] 8. v. sz. 1., 2. s. magam
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[rövidítésjellel] — meggondolhattam: a kódex másolójának 
tolihibája lehet. 9. v. sz. meggyek [Megiek] 1. 26. [l.J jegyz. 
6. s. világbiró Nagy Sándor állandó jelzője, 1. Király Gy. Világ- 
biró Nagy Sándor mondája régi irodalmunkban. Irk. 1918. 
129. kk. 11.

103. [Szil. Coei. X.]

Úgy forma, mint tartalom tekintetében B. egyik legsikerül
tebb költeménye, melyben egy lengyelországi élményét énekli 
meg. Egyébként ez, valamint az utána következők nem tartoz
nak a Coelia-dalok közé. Rimay tervezett Balassa-kiadása elő
szavában elveszettnek mondja ezt az éneket, ebből világos, hogy 
az ő gyűjteménye nem azonos a Radvánszky-kódexszel, mely 
Balassa saját verseskönyvének másolata. Úgy látszik Balassa 
maga elküldte költeményeit Rimaynak (pl. egyik levelében 
három ilyen költemény küldését említi) s azok között ez, úgy 
látszik, nem volt ott.

Szővegvált. 2. versszak 2. sorában sziueuel v. szineuel egy
aránt olyasható. 3. v. sz. 1. s. arányzó [aránzo] cél a. m. céltábla, 
3—5. s. V. ő. a Vásárhelyi-kódex 365—6. lapjára írt kis ének 
e soraival: „Azonban a Venus fattya | Szivem mindig szoron
gatja.“ Aranynál: Vérem hatja szüzek árnya fordulatja. 8. A kó
dexben buut van, a két u között rövidítési jellel. 4. v. sz. 1. s. 
jaczuan. 8. s. reminlj [Sz. remélj] 5. v. sz. 4. s. kód. sziuén 
sziuét. 6. v. sz. 5. s. örömmől 7. v. sz. 2. sor a kódexben 
után a rővidítésjellel vagy utánna v. utánam-nak olvasható.

104. [Szil. Coei. XI.J

A latricanus versről 1. Bőd K. Balassa B. latricanus verse 
(Irodalomtört. 1913. 270—1.) Idézi Bartaltól ez etimológiát: 
latricus =  latro, ettől melléknév latricanus s magyarázatul 
Géléi Katona egy helyét, melyben „valami fajtalan, latrikámos 
[így] fűszfa poétának szemtelen beszédé“-t emlegeti, tehát =  
fajtalan, szerelmes vers. A cortigiana a. m. dama di palazzo, 
udvarhölgy; van más jelentése is. Allacci szerint (Dramma- 
turgia. Venezia 1755) a XVI. századi olasz drámának is sok



733

szór 9zínre vitt, a magyar irodalomban először Balassától meg
énekelt alakja. A Hannuska Budouskionka lengyeles, ill. szlá- 
vos alakú név. Póka a. m. pólya (M. Nyelvt. Szót. Pápai 
Páriz Szót.), a tájnyelvben a. m. pulyka; m óka, a rím ked
véért tréfás képzés mókus helyett. A sikerült táncnóta formája 
a citerás lengyel leányról szerzett ének egy strófájának tovább
fejlesztése. Szövegvált. 2. s. kód. szűrő.

105. [XII.]

Itt egy vagy több levél hiányzik a kódexből s e költemény 
az elveszett levelen kezdődött. Valószínűen később került elő 
a kézirata, azért már csak a kódex végén jutott számára hely. 
Nótája a „Már szintén az idő vala kinyílásban.*4 (V. ö. a 79. 
[XLVI.] sz. költ. jegyz.) Már Szilády idézett párhuzamos 
helyeket a 4. és 15. versszakban Angerianusból s a 8 —10. 
versszakhoz Marullusból. Eckhardt (ír. Közi. 1913. 413—4.1.) 
ezeken kívül Propertius egyik elégiáját (II. könyv 12. el.) és 
Ovidiusnak ezt utánzó költeményét (Amorum libri II. eleg.
9. „Oh nunquam pro me“ kezd.) jelöli meg forrásul. A köl
temény elveszett eleje szerinte Propertius idézett elégiájának 
kezdete volt. Csengery költői fordítása szerint:

Ki először festé Ámort kis gyermeknek,
Bámulni való volt művészi keze:

Tudta, hogy szeretők ész nélkül szeretnek 
S e gyermeki bábért mennyi kincs vészé.

Nem hiába tűzött reá szellős szárnyat,
Emberi szivekbe repüljön vele:

Hány le s fel a hullám, amely reánk árad,
Sehol se pihen meg fúvó szelleje.

Horgas nyilat is jól adott a kezébe,
Méltán veri mindkét vállát telt tegez:

Ellenséget sem látsz s benned nyila vége,
Nincsen gyógyulás, ha egyszer megsebez.

Itt van gyerekarca, itt van nyila bennem,
De szárnya, bizony az nálam leszegett. .



E két utóbbi sorral kezdődik a Balassa töredékes költe
ménye. L. Csengery jegyzetét is Propertius fordítása 331—2. 
lapján. Szövegvált. 3. v. sz. 2. s. miért silliestecz Sz. mért 6. v. 
sz. 3. s. eluöth , de az ö utólagos jayítás. 7. v. sz. 1. 3 . Meg 
ualtozot szinem-et olvasunk, mert alább említi, hogy szíve 
nem változott meg, míg Szilády szívem-et ír, az n az u f vJ -tói 
sokszor nem különböztethető meg. 10. v. sz. 2. sor a kódex
ben: gyötredik. 11. v. sz. 2. s. kínoznák [Sz. kínoznád]. 12. v. 
sz. 2. s. mérgének [Sz. mérgednek] 3.v s. eőrőgbül 13. v. sz. 
első sorában de van [Sz. te]. A Szilády kiadásában a 162—3. 
lapon közölt [̂ CIII.] költeményt [Bár ne tudtam volna] a 11. Ba
lassa B. költeményei közé tettük át.

V.

BALASSÁNAK TULAJDONÍTOTT KÖLTEMÉNYEK.

E cím alá foglalva közöljük azokat a költeményeket, amelyek 
a Radvánszky-kódex felfedezése s Balassa költeményeinek 
Szilády-féle kiadása után kerültek felszínre és amelyeknek 
Balassától való származása nincs kétségtelenül bebizonyítva. 
Már előbb (1862) megjelent az a Thaly által felfedezett (itt 
első helyen közölt) két költemény, melyet Szilády is elfogadott 
Balassáénak és bevett kiadásába és a Deák Farkas felfedezte 
töredék, melyet a M. Könyvszemle 1877. évfolyamában közölt 
(Sebes tenger habja). Mi ezt a Vásárhelyi-kódexhez csatolt 
jegyzetben közöljük, mivel onnan teljesebb szövege került elő.

A Balassának tulajdonított költemények már amiatt sem 
hiányozhattak Balassa költeményeinek új kiadásából, mert e 
költemények némelyike az újabb szemelvényes Balassa-kiadá- 
sokba már mint kétségtelen Balassa-költemény került bele, sőt 
az iskolai célra készült szemelvények közé is bevették az „Egy 
szép táncot“ kezdetű költeményét.

Van még nehány olyan költemény, melyet e csoportok 
egyikébe se illeszthettünk be s azokat itt közöljük. Ilyen ez 
az újévi köszöntő:
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Az egek teremptő,
Csillagok építő,
Mennek, főidnek Istene,
Azkit ez világra 
Szabadulásunkra 
Szép szűz leány szülő:
Ez új esztendőnek 
Ti kegyelmeteknek 
Kezdetit megszentelje.
Békesség, boldogság,
Bor, búza, gazdagság 
Házasokat ujétsa!

Isten ellenségtűi,
Gyülevész gaz néptűi 
Marhátokat megtartsa ;
Mint nagy mély örvényből 
Víz buzog mely ékessen:
Istennek áldása 
S megszaporétása 
Legyen ily bűségessen 
Marhátok seregén 
S házatok cselédjén:
Szíbűl kívánom. Ámen.

Az írod. Közlemények 1893. évfolyama a 252. lapon kö
zölte e verset „Vegyes följegyzések“ címen. Ilosvai Péter, 
Historia Alexandri Magni (Debrecen, 1574) c. műve M. Nemz. 
Múzeumi példányának a végére van beírva s a közlő [való
színűen Szilády Áron] azt jegyzi meg, ez „uj évi köszöntő 
versnek nyelvéről, verselési sajátságáról“, hogy „Aki Balassi 
énekeit olvasta, annak azonnal feltűnik a hang, nyelv és ver
selés rokonsága. A vers kezdete, a könnyen, de erővel telje
sen folyó rövid, rímelt sorok, a ,Mint nagy mély örvényből 
Viz buzog mely ékessen* szavakba foglalt kép s maga ez a 
szófűzés is mind Balassira emlékeztet. Nehéz ellent állni a 
gondolat kísértésének, hogy Ilosvai és Nagy-Báncai [1. alább]



736

énekeinek ezen 1574-dik évi kiadású példányai egykor a fogoly 
Balassi Bálint kezében forogtak“ . A köszöntő vers után t. i. 
egy másik bejegyzést közöl ugyanez a folyóirat ugyancsak a 
Múzeumi könyvtár Nagy-Báncai „Huniadi János“ -a (Debrecen 
1574) végéről. Egy zsoltárfordítás ez, a XXIII. zsoltár két 
[K és 5.] versszaka: „Az Ur Isten nékem édes táplálóm“ és
„O énnékem megőriző pásztorom“ kezdettel, melyet Borne
misza énekeskónyve közölt először, az ,.Istenes énekek“ füg
gelékében is megjelent (1. itt 362. 1.) s alatta e bejegyzés van: 
Pál deák az k | Akor Balassi fogságában | ugi bízik Istenben 
nem . . . | hagia el ||

Az ugyanott (254. 1.) az Orsz. Levéltár kincstári osztályá
ban őrzött 1604. évi folyamodványra írt verset, mely alá 
„Andreas Maximilianus Pongrácz de Szent Miklós“ név van 
írva, Balassa-utánzatnak tartjuk, azért ezt is közöljük:

A szemeid két gyémántnál 
Ékesebbek s rubintoknál;
Orcád gyöngébb szép rózsánál,
Nyakad szebb elefántcsontnál.

Ezekkel az én szívemet 
Nyilakkal sebesétetted 
S hozzád kötőlössé tetted 
S nagy keményen megkötözted.

Szörzém ezen énekemet 
Biztatván szegény fejemet:
Egy szép tornácról szívemet 
Látván sétálni kert mellett.

Dr. Takáts Sándor a körmendi Batthyány-levéltárban ta
lálta s a „Régi magyar kapitányok“ (Bp. 1922) 4. lapján 
közölte ezt a költeményt, melyet verselése, kifejezés módja, 
hangulata alapján szintén Balassáénak tarthatunk:



Nehéz bú s gond nélkül hogy vígan élhessek, 
Egynéhány vitéznek előtte lehessek,
Jó hamar lovakon gyakorta ülhessek;

Ez meglővén, nekem semmi egyéb nem kell,
Bár akárki bírjon Dárius kincsével,
Nem leszek érette hozzá gyülölséggel.

A nyomtatásban már régebben megjelent s Balassának 
tulajdonított költemények:

1. A THALY-FÉLE BALASSA-ÉNEKEK.

Ezt a két költeményt Thaly Kálmán adta ki először a 
Szépirodalmi Figyelő 1862. évfolyam II. félévi 19. számában 
a 289—92. lapon és másodszor a „Régi magyar vitézi énekek 
és elegyes dalok“ II. kötete (Pest 1864) „Toldalékjában „Két 
költemény a bujdosó Balassa Bálinttól, 1589“ címmel. Mind 
a kettőt, mint a bevezetésben mondja, a magyar akadémia 
kézirattárában a Márton J.-féle gyűjteményben találta. Szily 
Kálmán, és a kézirattár volt őre, Mészöly Gedeon barátom se
gítségével hasztalanul kutattuk e kéziratot, reáakadnunk nem 
sikerült. De ugyancsak Thaly említi, hogy az első költemény 
töredékesen megvan a Szencsey-féle daloskönyvben és télje- 
sen a m. nemzeti múzeum kézirattárában (hung. oct. 74. sz. a.) 
őrzött ponyvairodalmi termékben. Az itt említett colligatum 
anyagát azóta áttették a többi ponyvanyomtatványok közé s 
s ott csakugyan találtunk egy kis 8-rét alakú, négy számo
zatlan levélből álló nyomtatványt, mely első helyen közli a 
„B o ld o g ta lan  v agy o k “ kezdetű költeményt. A’ ponyva
termék címe: „Négy szép új VILÁGI ÉNEKEK, | A ’ SZE
RELMES | CUPIDÓNAK | ALLANDÓSÁ GA UTÁN-VALÓ | 
ÁLLHATATLANSÁGÁRÓL. | Első: | Boldogtalan vagyok 
mert kínaim, ’sa’t. | M ásod ik : | Szeretet fájdalommal jár, 
’sa’t. | H arm adik : | Átkozott Vénus tőlem meszsze fuss, 
’sa’t ! Negyedik: Ah jajl mit látok szemeimmel, ’sa’t.* | [Vig-
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netta: téglaalakú metszet hat emberi alakkal s e felírással* 
„A lter, du must  t antzen | — | Nyomtattatott 1770-dik 
Esztendőben. ||

Álljon itt mind a kétféle szöveg. A Szencsey-kódex 15] 
lapja ketté van szakadva s külső fele elveszett, ezért töredé
kes a 151. lapra esett szöveg. 1. A Szencsey szövege (a kó
dex 150— 1. lapjáról):

Cant io pia  et  opt ima.
Boldogtalan vagyok mert kinaim nagyok mint holt eleveny 

iarok, mind éjjel és nappal sokszor eltitkolván keservessen 
óhajtók mert régi iom el múlt mást másképpen fordult, kihez 
szokatlan vagyok.

Az szokatlan dolgot nehez már meg szoknom gyermek- 
sígre hajlanom mit tegyek már nem tudom, mert az üdőm el 
múlt életem őregbült gyermek immár nem vagyok.

Igaz Isten te vagy tűrésre erőt adgy kétségben essnem ne 
hadgy, az ki nagy tűrhető, de végre büntető rottenetes Isten 
vagy || [151. lap:] vagy [bis] az én kérésemben és késért . . . 
kéllek Uram erőt adgy.

Nyavalyás életem immár..........kém bar akármit intézzem,
h . . . nem találsz egyebet tsak halait . . . .  szegény fejem, 
mer az nagy bán . . . köny hullástul megemésztődik.

Nem szollok az ellen Ur . . . led ezt meg nem érdemlett . . . .
láttál volt az élőt az s ..........ven sem vettem, az o . . . . tan
az keresztel hogy . . .

Nints arrul mi . . .  , tással békével kő . . .  . nemnek ő 
súlyos s . . . nem, tudom m . . . őrül iol tsele . . .

Aldot légy . . . velem ez re . . . világon v . . . . meg nyer . .. 
őrök bo . . .

Thalynak a Szencsey-kódexbe betett kis szelet papíron még 
ez a jegyzete van: „ Bo l do g t a l a n  v a g y o k .  . . itt csonkán, 
az akadémia levéltárából Thaly Kálmán által teljesen közölve 
lásd Szépirodalmi Figyelő 1862-ik évfolyama második félév 
19. sz.; fellelhető ugyan, de első és utolsó versszaka összeza' 
varva a kézirattárban oct. 74. XXIV. stb.“
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2. Az 1770. évi p o ny v a n y o mt a t v á n y  s zövege :
Boldogtalan vagyok mert kinaim nagyok, | mint hóit eleven 

járok, a’ szokatlan dől- | got melly nehéz meg-szokni, mit 
immár nem | tudom: Régi idom el-múll most másképpen 
fordult, óh édes barátom 1

Őszi harmat után végre mikor osztán, fúj- | dögöl [így] 
a’ hideg szél, nem sok idő múlván sár- | gúl hullgogalván, 
fáról a’ gyenge levél: Zöld J erdő harmatját piros tsizmám 
nyomát, hóval | lépi [így!] bé a* tél.

En szemeim sírván könyveim tsordúlván, | néznek tsak ke" 
servessen, bús szívem zokogván | tsak meg nem hasadván, 
bánkódik nagy erős- | sen: Ki miatt naponként látok szomorú 
kínt, | szenvedek én testemben. |

Istenem mit tégyek, immár hová légyek, | mire jutok 
végtére, ha mind búval élek, | ezentúl mit érek, élek-é még 
kedvemre: | Vagy mint holtig árván, járok tsak bút látván, 
megyek keserűségre. |

Mind búval ennyivel vagy ennél-is többel, | ifjúságom mint 
éljem, jobb lesz a’ darukkal || vagy más madarakkal, őszszel 
bútsúmat ven- | nem: Mennem olly Országra, hol irígyim so- j 
ha nem szólhatnak ellenem. |

Tálám [így] el-mentemmel bútsú-vételemmel ha | útamat 
követem, gonosz irígyimnek, kik most | reám törnek nyelvek 
el-kerülhetem: Hanem [így] | látnak talám, nem szólhatnak 
reám, igy ked- | vek bé-tölthetem. |

Azért szerelmedre, világod kedvedre, éld | ezentúl kívánom, 
de én fáradságom kedves | virág szálom, éretted nem sajnálom, 
légy jó | egésségben addig míg az Isten éltet szívből | kívánom. |

Szívem Isten hozzád meg-botsáss ha szolgád, | vétett ő 
beszédében, mert noha nehezen, de j tőled el-megyen, ki 
téged szán szívében, lész é | véle szemben, láthadd-é e’ test
ben maga tud- | ja az Isten.

Immár Solymotskádat, kit gyengén tartót- | tál, karjaidon 
hordoztál, klárisokkal kötött, | scofiummal varrott, láb sinóron 
hordoztál: | Botsásd el békével szegényt hadd mennyen-el, | 
reá ne haragudjál.

Thaly nem mondja meg, hogy milyen évből való volt a

4 7*
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magyar nemzeti múzeumi ponyvalermék (sót példányokról be 
szél), de mivel azt is említi, hogy a Lugossy gyűjteményé 
ben talált 1790-iki nyomtatvánnyal betűről betűre megegyez 
tek, feltehetjük, hogy ezt a régebbi (1770-iki) kiadást nyom
tatták le, habár annyiban eltérnek tőle, hogy énekünket má
sodik helyen kőzlik s talán a gyűjtemény többi énekei ia 
mások voltak. Egyébként az is feltevésünk mellett szól, hogy 
erre is ráillik Thalynak a Lugossy szövegéről adott jellem
zése, hogy első és utolsó versszaka őssze-vissza van k u sz á iv á  
Thaly a maga rekonstruált szövegét így jellemzi: „a többi
versszakok némely helyei az akadémia tárában lelt kéziraté
nál erőteljesebbek lévén, közlésemnél e helyeket felhasznál
tam“ . Mivel az akadémiai kézirati szöveg lappang, e módo
sítás módját nem állapíthattuk meg, egybevetve azt az 1770-ik 
évi szöveggel, főleg az 1. és utolsó versszakban találunk 
jelentékeny eltéréseket.

Nagyon becses Sziládynak Lugossytól kapott az a közlése, 
hogy Rimaynak a Balassa-testvérekről írt verse debreceni példá
nyába a lap szélére XVII. századi kézzel be van írva ez ének 
10—21. sora, ennek egy része viszont a másik „Zöld erdők 
harmatját“ kezdetű éneknek is alkotórésze.

A 2. Balassának tulajdonított vers szövegét még ilyen 
ponyvairodalmi termékkel sem ellenőrizhetjük, ahelyett Thaly 
Horváth Adám népdalgyüjteményére utal. Ebben a kéziratban, 
melynek címe „O és Uj mintegy Ötödfél száz Énekek, ki 
magam tsinalmányja ki másé. 8° 7-bris 1813.“ (M. Tud. Aka
démiai példány) a 218. lapon a kővetkező feljegyzést találtuk: 

252 Tél, szél (I.)

Hangjegy; alatta:

Zöld erdők’ harmatját, Piros tsizmám nyomát 
Hóval lepi be a* tél,
A magas hegyeken, kietlen bérczeken 
Fujdogál a’ hideg szél (1.)



2. A BORBÉLY-KÓDEX BALASSA-ÉNEKEI.

A 17-ik századi 1630 után készült 16-odrétű kódexet Bor
bély Sámuel székelykeresztúri áll. tanítóképzői igazgató fedezte 
fel s róla nevezték el. Torma Károly ismertette a Századok 
1889. évfolyamában a 638—43. lapon „Balassa ismeretlen 
költeményei“ címen s közölte is belőle B. két költeményét. 
Azután röviden dr. Erdélyi Pál írta le az „Énekes könyveink 
a XVI. és XVII. században“ (Kny. Könyvszemle) c. becses 
bibi. műve 68. lapján 46. szám a. s Bethlen Gábor halálára 
írt énekét kiadta belőle az Erdélyi Múzeum 1907. 49—51. 
lapján. A kódexből több levél ki van szakítva s így való
színűen több költeménye is volt benne Balassának.

1.

Már Torma K. Balassa énekének tartotta s ennek való
színűségét senki se vonta kétségbe. Később a Vásárhelyi
kódexből előkerült egy bővebb változata, melynek versfői 
KATAMNAK EREMÉR [örömére?] szavakat adnak s mivel 
Balassának is van Morghai Kata nevére írt költeménye, ez 
csak megerősíti a feltevést B. szerzőségéről. A szövegben 
lévő Anna  helyett eredetileg Kata lehetett. A Vásárhelyi
kódexből alább szintén közöljük, mert a két szöveg közt jelen
tékeny eltérések vannak. Az ének előtt álló nóta (Jelen va
gyon már az idő) a Vásárhelyi-kódex XXIII. számú énekének 
kezdősora. Ennek versfőiből JOHANNES név jő ki s lehet a 
Balassáénál korábbi költemény, de lehet későbbi is, mivel a 
nótákat sokszor az összeíró vagy nyomtatványoknál a szer
kesztő írja az ének fölé.

2.

Hasonlatai, nyelve, verselése egyaránt Balassára vall. A 
versfejekből, ha össze is van zavarva, az Anna-név (Anná
ért?) kijő.
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3. A VÁSÁRHELYI-KÓDEX BALASSA-ÉNEKEI.

A 16-rét, albumalakú, a XVII. században (nagyobbrészt 
1672 előtt) összeírt, sajnos, csonka énekeskönyvet, mely most 
az Erdélyi Múzeum tulajdona, a kódex birtokosairól, a Vásár 
helyiekről, akik közül való volt talán egyik-másik leíró í8 
nevezték el Vásárhelyi-kódexnek vagy Daloskönyvnek.

Először Szabó Károly hívta fel rá a figyelmet a Századok 
1879. évfolyamában (Függelék: A M. Tört. Társ. 1879. évi 
vidéki kirándulása Maros-Torda vármegyébe) megjelent „Ba
la s s a  B álin t ism ere tlen  k ö ltem én y eirő l“ c. cikkében 
Húsz költeményt ismer fel a kódexben Balassáénak, sajnos 
azonban nem mondja meg, hogy melyek azok, amelyeket 
Balassáénak tart. Cikke végén említi, hogy jegyzeteit „melye
ket a Vásárhelyi-kódex gondos tanulmányozása közben íroga
tott“ Szilády kezei közé tette le. Az ő hagyatékából megkapni 
nem sikerült. Egyszersmind már itt jelzi annak a szükségét, 
hogy ezek a Balassa összes költeményeinek újabb kiadásába, 
vagy eddig ismeretlen dalainak pótlékfüzetébe bevétessenek. 
Mutatványul három dalt közöl (Keserves panaszim mi haszna 
hogy teszem, Egy szép táncot jó kedvemből szép szerelmem 
küldek, Édes Júliám, gyenge violám), ezeket tehát, valamint az 
„O gyönyörűséges“ 1 577-ben készült éneket ő is Balassa éne
keinek tartotta.

Utána dr. Ferenczi Zoltán a Vásárhelyi Daloskőnyv 1899-ben 
(Régi Magyar Könyvtár 15.) megjelent kiadásában határozza 
meg a Balassa énekeit s az ő Balassa költészetének mélyre
ható ismeretén alapuló megállapításai elfogadhatók. Az újabb 
irodalomtörténeti kutatás csak néhány költeményre nézve mó
dosította megállapításait. Mindazáltal a LXXX. számú költe
ményt (Sebes tenger habja), melyet ő nem tart Balassának, 
a szereztetési év (1597) ellenére is Balassáénak tartjuk és itt 
közöljük, mivel sok példát ismerünk a hibás keltezésre. Utólag 
vettem fel a jegyzetek közé az előbb kihagyott XLI. sz. köl
teményt. Sokáig haboztam, ne sorozzam-e be ide a XXXII-, 
XXXIII-, LXXIX. sz. költeményeket; a XXXIV. egyes vers
szakai is Balassára vallanak, de nuditásai miatt nem vettem



ide b e ; lehel, hogy ugyanez okból hagyta ki ő is saját 
kódexéből?

Hogy e kódex másolója kezén Balassa verses könyvének 
valamely teljesebb gyűjteménye forgott, abból is bizonyos, 
hogy még olyan költemények is vannak itt, melyek a Rad- 
vánszky-kódexben is megvannak (ilyen a 45. [XX.], 53.
[XXVIII.], 72. [XXXIX.], 77. [XLIV.J, 78. [XLV.] számú
énekek), ezeket mint variánsokat a Balassa költeményeihez 
csatolt jegyzetekben közöljük, másfelől még nagyobb számmal 
vannak olyanok, melyek abból ugyan hiányoznak, de tárgyuk, 
a bennük emlegetett szerelmes neve, hang, képek, hasonlatok, 
verselési mód, versforma stb. miatt joggal tulajdoníthatunk 
Balassának. Van ezek közt olyan is, melyre nézve újabban 
Balassa szerzősége vitássá vált, pl. az „Édes Júliám, gyenge 
violám“ kezdetű költeményt, melynek itt két változata is van 
[XXXI., LII.J, s amelyet Szabó Károly, Ferenczi Zoltán is 
Balassáénak tartanak, Erdélyi Pál Barakonyi Ferenc számára 
reklamálja (Barakonyi F. költeményei. Kol. 1907. [Kny. Érd. 
Múzeum 1907.] 83. 1.), mindamellett meghagytuk itt mind a 
két változatot, mert ha nem Balassa költeménye volna is, 
akkor is szembeötlően Balassa-utánzat s Barakonyiról tudjuk, 
hogy 1674-ben a Zrínyi művéhez kötött tiszta lapra leírta a 
Magyarország múlásán kesergő, Balassának tulajdonított éneket, 
tehát ismerte és kedvelte Balassát.

i. [x.]
A Vásárhelyi-kódex a 16. levélen VI. szám alatt közli az 

első Balassa verset: „Ez világ sem kell már nekem“, mely 
a Radvánszky-kódex XXXIX. [itt 72.] számú költeményének 
változata. Ez után ez az első Balassának tulajdonítható köl" 
temény.

Erdélyi P. (Barakonyi költ. 146. 1.) ezt a költeményt Ba- 
rakonyiénak tarja ama belső kapcsolatnál fogva, mely közte 
s Barakonyi 1 7. számú költeménye közt van, utal egyszersmind 
a Kata névre s a versfőre BOATTARL. De a Barakonyi nevé
ben nincs T s ebből inkább BÁTOR [Ij neve jő ki, akinek
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a nevére Balassa is írt verset. Viszont az ia igaz, hogy 
Barakonyi is írt verset a Báthori (Gábor) nevére. (33. sz 
81—2. 1.).

[2. XIII.]

A Vásárhelyi-kódex úgy készült, hogy a leíró a kezébe 
akadt versgyűjteményekből kiírta a neki tetsző verseket s így 
természetesen a kódexben nincs időrend; a kelettel ellátott köl
temények is ezt bizonyítják. Ebből következik, hogy ha a 
kódex költeményei sorrendjét követjük, akkor se lehet szó idő
rendről. Mindamellett a kódexbeli helyéről kivettük a XIII. 
és CXVI. sz. számú költeményt s a gyűjtemény elejére he
lyeztük, mivel az egyiknek kelte 1572 és így, ha csakugyan 
Balassától való, költői pályájának kezdetét jelenti, a másikat 
kormeghatározónak vehető vonatkozásai miatt szintén az 1572. 
évben készültnek tartjuk. A többinél nem tértünk el a kódex 
sorrendjétől.

3. ICXVI.]

A költemény vonatkozásai nagyon jól illenek Balassára. 
Nagyszombatot említi az írás helyéül és tudjuk, hogy Balassa 
Jánosnak háza volt Nagyszombatban, az otrouski [korpa] 
piacon, melyben Bornemisza Péter a Balassa János prédikátora 
prédikált is s amelyet Balassa Bálint 1589 május 12-én adott 
el 1350 forintért. Ez lehet az a nagy palota, ahol írta e tánc
nótát, amely ügy illik Balassához, az 1572-ben a Rudolf ko
ronázási ünnepén épen táncával feltűnést keltő ifjúhoz. A köl
teményt először Szabó adta ki a Századok 1879. évi folyama 
mellékletében s Beöthy is a Magyar Nemzeti Irodalom Tőrt. 
ism. I. kötet példatárába mint kétségtelen Balassa-verset vette 
be, hasonlóképen Ferenczi Z. is a Képes Remekirók sorozatá
ban Régi Magyar Költészet I. kötet c. szemelvényes kiadásába.

A 2. versszak 4. sora a másoló tollában maradt. A 11. 
versszak szövege a kódexben nagyon megromlott, ugyanazért 
Szabó K. elhagyja, mivel „a leírásban annyira el van rontva, 
hogy teljesen zavart és érthetetlen“ .
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4. [XVII.]

A 4. versszak e szavai „Meggyek hová legyek? mert immár 
csak tengek“ jellegzetes Balassa-kifejezés. Pl. 102. [Coel. IX.j 
9. versszakában: Meggyek, hová megyek. Jobb-e, hogy en
gedjek? A Thaly-féle „Boldogtalan vagyok“ kezdetű ének
4. versszakában: Istenem, mit tegyek? Immár hová legyek, 
Mire jutok végtére? A 98. [Coei. VI.]-bán „Immár hová 
legyek S ölembe kit vegyek, vagy a változat szerint: elömbe 
mit vegyek haszontalan bút, terhet stb.

5. [XXL]

A 7. versszak 3—4. sorában: hátravészem: Recipio, ich 
nehme zurück, nehme wieder, empfange wieder; hátrave
tem =  Rejicio, postpono, ich werfe zurück, hinter mich. A 
vers a 8. versszak szerint Annához (Annókám) van intézve, 
„szép Ilonám“ (t. i. Tündér Ilona) csak hasonlatképen van 
alkalmazva.

6. [XXX.]

Változatát a Borbély-kódexből 1. fentebb. A versfők KA
TÁMNAK EREMÉR nevet adnak, ez utóbbi valószínűen 
őrömére helyett. Az 1. és 12. versszakban Anna név fordul 
elő, úgy látszik, a másoló a versfőkbe rejtett névről nem bírt 
tudomással.

7—8. [XXXI., HL]

E szép költeménynek kétféle változata van a Vásárhelyi
kódexben, közöljük mindkettőt. Szabó Károly, aki mindjárt 
Balassáénak ismerte fel s először közölte a Századok 1879. 
évfolyama pótfüzetében, a kétféle szövegből próbálva helyre
állítani az eredeti, romlatlan szöveget, ami itt számba nem 
jöhet. Dr. Erdélyi Pál a Barakonyi Ferenc költeményei, Kol. 
1907. (Kny. Érd. Múzeum) 83. lapján a Teleki-kódexből 
közöl egy harmadik változatot. Mi Balassáénak tartjuk s azt 
hisszük, hogy Barakonyi — mint Radvánszky János — kissé 
átalakítva másolta be magánhasználatra, nem kiadásra szánt 
énekeskönyvébe. A többféle változat is e feltevést támogatja.



összehasonlítás végett álljon itt a harmadik változat:

Édes Júliám, gyenge violám,
Piros rózsácskám, majoránnácskám,
Szép termetű és jókedvű, szolló madárkám,
Szállj bátran én kezemre,
Hozz örömet szívemre,
Semmit ne félj édes solymocskám.

Vajha kezemre egy madár szállna,
Kivel engemet megvigasztalna,
Azzal az én bús szivemre örömet hozna!
Szép tolláit tapogatnám,
Orcáját is megcsókolnám.
Nagy békével elbocsátanám.

Sugár szárnyaid mely szép hegyesek,
Piros ajakid, kire csak égek,
Derekadat szép tolláid befogta néked,
Szárnyaid szép fejérek.
Éretted csak halok s veszek,
Éjjel-nappal fövök, epedek.

Édes . . . szánj meg engemet,
Kérlek, ne kívánd veszedelmemet,
Vigasztald meg én árva búlátott szívemet,
Élj vígan, szép asszonykám,
Ne bánkódjál, édes rózsám,
Áldjon Isten sok jóval, Nimfám.

Erdélyi P. a Teleki-énekeskönyvnek e változata alapján 
Barakonyi költeményének tartja (Bar. költ. 156— 7. 1.).

9. [XXXIV.]
Ez ének 7., 9. és 10. versszaka megvan a Vásárhelyi

kódex LXXXII. számú költeményében is, mint a hét vers
szakból álló költemény 4., 5. szaka:

7 4 6



Nincsen semmi reménységem,
Hogy veled lehessen éltem;
Mert en irigyeknek nyelvek 
Tőlem elidegenítnek.

Jól tudom, mi Ion az oka,
Hogy vakot vetett a kocka;
Mert hogy személyed ily bura 
Juttasson, nem hittem volna.

Vakot vetett a kocka; a kocka üres, rósz szerencsét jelentő 
oldala. Ma is mondják: hatra-vakra.

Ezután következnék a VásárHelyi-kódex sorrendjét követve 
a XLI. sz. költemény, mely a Teleki-énekeskönyvben is meg
van Barakonyi költeményei között. Balassa-költemény, vagy 
B.-utánzat, nehéz eldönteni, azért csak itt közöljük:

Oh mely keservesen 
Említem szívemben 
Az te gyenge személyed;
Az ki életemet,
Bülátott fejemet 
Mennyekben emelíted.
Oh szomorú óra,
Aki elválásra 
Fejemet kénszeríted!

Nem mulathatom el 
Hogy ez versemmel 
Ne köszöntsem sok jódéit;
Hozzám küségedért,
Hü szeretetedért 
Hogy ne említsem szódat 
Isten ez életben 
Nagy jó egészségben 
Adja meg jutalmadat.
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Bizonyos okokért 
Kelleték énnekem 
Szeretőmet elhagynom;
Sok irígyem miatt 
Nem lehete tovább 
Vele szemben lehetnem.
Oh én édes lelkem!
Hogy nem lehet tovább 
Teveled mulatságom?

Megbocsáss, édesem,
Néked ha vétettem,
Istenemnek ajánllak;
Végső búcsúzásom,
Tőled elválásom
Ez lesz, ha nem láthatlak;
Adja az Ur Isten,
Elhesd szerelmesen 
Világi életedet.

io. rxLH.i
Emlékeztet Balassának 73. [XL.] és 80. [XLVII.] sz. köl

teményére.
11. [LX.]

A hanyag verselés miatt 1. 11. versszak — ha csakugyan 
Balassáé —, úgy korai költeményei közül való. A 9—10. vers
szak se látszik Balassáénak.

12. [LX11.J

Az egész költemény úgy hangjával, tartalmával, mint stílu
sával és verselésével jól beilleszkedik Balassa költeményei közé, 
csupán (a Vásárhelyi-kódexben egyébként gyakran ismétlődő) 
„asszonkám“ megszólítás helyett állhatott más szó, pl. Júliám 
s a másoló a név helyébe maga tehette be az általánosabb 
jellegű „asszonkám“-at. Aki a változatokat egybeveti, az
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egyes költeményeket nem fog pusztán egyes szavak miatt 
Balassa számára követelni, vagy tőle elvitatni.

13. [LXIII.]

A vers utolsó szaka a 3. [CXVI.] számú költeményben 
(„Egy szép táncot") említett nagyszombati palotát juttatja 
eszünkbe. Ferenczi Zoltán vette először észre, hogy ugyan
ezzel a versszakkal végződik a Vásárhelyi-kódex LXX. sz. 
éneke is, a különbség csak az, hogy itt Júlia, ott „szeretőm" 
áll a 3. sorban. V. ö. Erdélyi P. Barakonyi F. költeményei 
82. 1. („Egyéb rab hallván, hogy az ajtó zörög").

Erdélyi (Barakonyi 136. 1.) Barakonyinak tulajdonítja a 
Teleki-énekeskönyvben levő 2 versszakkal rővidebb változat 
alapján.

14. [LXIV.J

Már a versforma (a „Palkó nótája!") Balassáénak mutatja. 
A Merkurius sípjától elaltatott A rgus helyére az 5. vers
szakban csak a másoló tehetett Argylust. Az eszmetársítás 
alapja, hogy Argirust is elaltatta (habár nem síppal) a szol
gája. A 7. versszak a Szabó Károly közlésében, aki a Száza
dok 1879. évfolyama pótfüzetében a 100— 1. lapon ezt is 
kiadta:

Istened vagyon-é, szent nevét féled-é,
Engem szeretődet megutálhatnál-é,

Sok bánátim után szemed rám nem veted-é?

s az üresen hagyott helyről megjegyzi, hogy „a leíró, ki az 
egyes versszakok sorait egyfolytában írta, e sort ki találta 
felejteni". Amennyire lehet, Ferenczi Z. állította vissza az 
eredeti versszakot.

13. |LXV.]

V. ő. Balassa 84. [LI.J sz. költeményével.

16. [LXVIII.]

A versfők : KATA. Erdélyi Pál Barakonyi költeményeinek
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felfedezője és gondos kiadója vette észre, hogy e költeményt 
Thaly is kiadta (Vitézi énekek II. 57. 1.) a Mátray-kódexből 
(M. Nemz. Múz.), ahol a 31. sz. a. van. Ott „Nympháknak 
szép asszonyáéról beszél a Múzsáké helyett. A szövege is 
kevésbé romlottnak látszik.

Töredékesen meg van a Teleki- énekeskőnyvben is s mint a 
Barakonyi versét adta ki Erdélyi P. (Barakonyi F. költ. 16. sz. 
69. 1.) s a szövegváltozatokat is közli u. o. 144—5. 1.

17. [LXXVI.]

V. ö. a 43. fXVIII.] sz. költeménnyel, kül. 5. versszakával.

18. [LXXX.]

A versfőkből SÁRA név jő ki. Az utolsó versszak 1597. 
éve nem akadály, hogy Balassát tartsuk szerzőjének, mert a 
másolók az évszámot sokszor megváltoztatták s 1590 vagy 
1 591 is lehet, a rím is mást (pl. kilencvenén) kíván. Legrégibb 
változata ez a töredék:

C antio.

Sebes tenger habja 
Julia haragja,
Kinek vagyok ő rabja;
Lelkemet kívánja 
Olthatatlan lángja,
Mint párducnak prédája.
Mert kedves (?) leánya 
Szívemet Julia 
Tűzben égni kívánja . . .
Alá s fel jártomban —
Angyal ábrázatban —
Mint sólyom szabadságban j  — 
Énekelvén magadban — —

Deák Farkas, a Radvánszky-kódex szerencsés felfedezője, 
közölte ezt az éneket a Magyar Könyv-Szemle 1877. évf.
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72 — 77. lapján megjelent „Báthory Istvánról szóló hőskőlte- 
mény“ c. ismertetésében. Az ismertetett latin költemény 1582- 
ben Dancigban (Gedanum) jelent meg e cím alatt: „S tep h a
neis M o sch ov itica . Sive de occasione.. Belli.. Stephani 
primi contra Basilium Magnum Moschovorum Ducem gesti.
A magyar „Cantio“-t a könyv elé kötött első lapra XVI. szá
zadi kéz írta be s Deák Farkas azt Balassa saját kézírásának 
tartja, egy Júlia-verse első fogalmazványának, melynek — úgy
mond — minden sora Balassára emlékeztet. Szilády Áron is 
elfogadja e megállapítást s mint Balassa művét illesztette be 
az életrajzba (XXXVII—XXXVIII. 1.). A becses nyomtatvány 
most az Erdélyi Múzeum tulajdona.

i9. rxc.j
A szöveg és vele a versforma nagyon megromlott. A 2. 

versszak 3. sora talán így volt: Csak te légy jó remény
ségben.

Egy változata a Mátray-kódexben 38. sz. Thaly, aki csak
nem az egész kódexet kiadta a „Vitézi énekek“ -ben, ezt úgy 
látszik, azért mellőzte, mert nagyon romlott szöveg. Erdélyi 
P. „Kurucz költészet“ (Bp. 1903. 43. 1.) c. gyűjteményében 
adta azután ki s később a másik változatát a Teleki-énekes- 
könyvből szintén mint Barakonyi költeményét 99—100. 1., 
összeállítva a Mátray- és Vásárhelyi-kódex szövegváltozatait
(167—8. 1.).

20. [XCVL]

E költemény töredék, mely épen az alkalmazásnál szakad 
meg. A formára vonatkozólag v. ö. Balassa 41. [XVI.J, 
45. [XX.] számú költeményével. A lírai allegoria a kor szel
lemének egyébként is megfelelve, talán épen Balassa hatá
sára a XVII. században indul fejlődésnek. Benne a hattyú, 
méh, fúlemile, sólyom stb. jelképezi a szerelmest; a keret 
rendesen álom. Érdekes a Kuun-kódexben fennmaradt ilyen 
allegoria a méhröl és darázsról. Ilyen a
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21 [XCIX.]

sz. költemény is, melynek szereztetési éve (1590) is megerő 
siti azt a feltevést, hogy Balassa a szerzője.

22. [CHL]

A versfökböl JUDITNAK ÍRTAM jő ki. Balassa Bebek 
Judit nevére írta 31. [VI.] sz. költeményét, valószínűen erdé
lyi fogsága alatt, ez a költemény is hozzá lehet intézve. Egyéb
ként az 1. és 12. versszak Júliát emleget.

23. [CX.]

A versfők ANNÁMÉ nevet adnak.

24. [CXIV.J

Ez is Anna-dal s „piros Annók“ -nak, „szép kis Anná“-nak 
szólítja szerelmesét. Nem Balassa kifejezésmódjai, de az ilyen 
változtatások sokszor a másolóktól erednek. Az 51. versszak 
utolsó szava után zár jelben: k e lle tt változat van.

25. [CXV.]

A versfőkben ERSOKÁSE név van. Az „Ifjakat meggyőzött 
Piramus testével“ s több hasonló kifejezés mutatja, hogy a 
szövegen itt is változtattak a másolók.

26. [CXV1II.]

A versfők: ILDAA valószínűen csak véletlenül adnak női 
nevet.

27. [CXIX.]

A szöveg több helyen megromlott s emiatt néhol a vers 
is darabos.

28. [CXXII.]

A versfőkből MARGITOME név jő ki. Nyelve, képei 
Balassáé. Az utolsó versszak e szavait



Ezeket sietve 
G yű lés után versben 
Egy ifjú ő szállásán 
Szerzé

összevethetni a 43. [XVIII.] sz. vers végével:

Szerzém e nyolc verset víg és szabad elmével,
G yű lísben  indulván jó ruhás legyényekkel (azaz legényekkel)

s valószínűen ezt is még az erdélyi fogsága alatt írta, amikor 
a gyűlés alatt a Báthory István lengyel királyválasztó gyűlése 
is érthető.

4. A hét b ű n b án ati z so ltá r .

A hét bűnbánati zsoltár magyar fordítására először Erdélyi 
Pál irányította a figyelmet „B a la s sa -v e r se k -é ?“ című cik
kében (Irk. 1898. 135—153. 1.) A Magyar N. Múzeum kézirat
tárában van a Jolsvai János deák 1638-ban Murány várában 
másolt „Jeles és Istenhez buzgó imádságok“ c. imakönyve s 
ennek 191—218. lapjain találta a hét zsoltár fordítását s közölte 
értekezése végén 148— 153. 1. Elfeledte megemlíteni, hogy 
Pázmány Péter imakönyvében már jóval korábban megjelent 
s csak a kath. énekeskönyveket említi fel, hogy azokból ezeket 
már régebben ismertük. Megvan pl. a Kájoni Enekeskönyvében 
is. A hét bűnbánati zsoltár közül a legelébb (már 1 598-ban) meg
jelent LI. psalmus-fordítást Balassának tulajdonítja s azután 
azt mondja, hogy „mind a hét penitentiás zsoltárt egy kéztől 
valónak tartja“ . Később Frick Jó z se f  tanítványom „Pázmány 
Imádságos könyvének hét bűnbánó zsoltára“ c. alatt szintén 
a Balassa szerzőségét vallja. (Kalazantinum 1908. 4., 5. sz.) 
Nyéki Vörös Mátyás szerzőségének Kőmives Nándor Kolosban 
akadt védője „Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái. Csorna 
1918.“ c. doktori értekezésben. Megjegyezzük, hogy az LI. 
zsoltár szerzőségét Szilády is inkább Nyéki Vörösnek tulaj
donítja (XLVII. és 323. 1.). Jól értesültnek látszik a Balassa 
1699-iki nagyszombati kiadásának (ill. a bécsi első kiadásnak)
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szerkesztője, aki az LI. (nála 50.) zsoltár után ezt a jegyzek 
illeszti: „Nota bene. Az ötvenedik psalmus; mivelhogy az-nt 
David királynak az hét penitentia tartó Soltari közül eggyik- 
Jó és heles alkalmatosságért az több psalmusok is, mellyek 
hasonló versek modgyára fordittattanak, ide helyheztettenek“ . 
Tehát nem mi adjuk először Balassa költeményeivel együtt ki 
a hét bűnbánati zsoltárt, hanem benne volt az már a bécsi 
első kiadásban is. A hét bűnbánati zsoltár híres Petrarca-féle 
utánzatának a Festetich-kódexben levő fordításával kapcsolat
ban Katona Lajos is szól e zsoltárokról (Irk. 1906. 149—157. 1.), 
de Balassára nem terjeszkedik ki. Prózában is megjelent Pápai 
Páriz Imre „Keskeny ut“ c. műve mellett.

Debreceni Kalocsa Jánosnak „Szent Dávidnak Hét Peni- 
tentia-tartó Soltari“ . (Sárospatak 1662., 1671. 1689. V. ö. Szabó 
K. RMK. I. 997., 1117., 1378. sz. és Erdélyi P. Énekes köny
veinek a XVI. és XVII. sz. (Kny. M. Könyvsz.) Bp. 1899.
51. 1.)

Mi alapszövegül a Pázmány P. Imádságos könyvében 
megjelent szöveget közöljük (Kiadásait 1. Szabó RMK. I. és 
a Budapesti Egyetem nagy Pázmány-kiadása magyar sorozatá
ban is megjelent).

1.
A 6. versszak (doxologia) a Pázmány kiadásában vala

mennyi ének után ismétlődik, mint záró-ének, de helykímé
lésből mi csak az elsőnél közöljük, mivel egyébként sem 
tartozik az énekhez. 4. v. sz. 7. s. Jolsvai más. elvétettem.

2.

5. versszak 7. sora Jolsvainál: zsablya.

3.

A 3. versszak 6. sora Erdélyi szerint Jolsvainál Ez (?) 
nélkül nyert fekélyim, 7. s. Fejem lefüggesztvén 8. Jolsvai: élvén.
4. v. sz. 6. s. u. o. holt. 9. s. folt. 5. v. sz. 2. sor: Erdélyinél: 
Megváltozott szivem (színem).
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4.
A zsoltár számjelzése Pázmány kiadásában és a nagy- 

szombati (bécsi első) kiadásban a Vulgata szerint, zárójelben 
mellé tettük a protestáns énekfordítás számait; a 4-ik felirata 
e szerint: 50 [LI].

5.
1. versszak 2. s. Jól. siralmomat. 3. imádságomnak. 3. v. 

sz. 6. s. Jól. voltom. 5. v. sz. 6. s. Térits ismét. 8. v. sz. 2. 
s. Kitől méltán büntettem. 9. v. sz. 1. s. Az főidet. 2. Te 
teremptéd menyben. 3. fondáltad. 5. üdők.

6.
1. v. sz. 6. Jól. bűvában. 2. v. sz. 3. s. szerént. 3. v, sz.

2. s. Mert te vagy támaszom. 5. s. Bőséges.

7.
4. v. sz. 7. s. Jól. Éleszd. 9, felséghöz.

VI.
AZ „ISTENES ÉNEKEK“ FÜGGELÉKÉBEN 

KÖZÖLT ÉNEKEK.

Az itt közölt énekek Balassa Istenes énekeinek valamennyi 
eddig ismert rendezetlen és rendezett kiadásában benne van
nak. Ott találjuk az 1635—40. körül megjelent bártfai, az 
1665-iki kassai kiadásban s mint az 1699-iki nagyszombati 
kiadásból következtethetjük, megjelent az első bécsi kiadásban 
is, melynek a címlap tanúsága szerint az csak lenyomata. Ez 
utóbbira nézve azonban nevezetes jelenség, hogy szerkesztője 
válogatott az énekek között s csak egy részét vette be gyűjte
ményébe. így pl. elmaradt többek közt Péczeli Király Imrének 
kelettel (1608 és 1631.) ellátott két költeménye is, pedig ez 
kormeghatározás szempontjából fontos lett volna. A rendezett 
kiadás is hagyott ki belőlük, de — ami szokatlan — újat 
nem iktatott az elhagyott helyébe. De azért legőnállóbban jár

48*
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el az 1699-iki nagyszombati (illetőleg bécsi első) kiadás, amely
nemcsak a hét bűnbánó ̂ zsoltárt vette be, hanem egy zso ltá r  
fordítást (Psalmus XLIV. Nagy keserves szível kőnyőrgének ) 
és három Mária-éneket- (1. Mária Szent Háromságnak leánya
2. Tengernek fényes csillagja 3. Magyarországnak királynéja) 
ez utóbbiakat nyilván a kath. hívek lelki szükségére tekintettel

Az is megokolttá teszi ezeknek az énekeknek itt, mintegy 
függelékképen való közlését, mivel kétségtelenül Balassa-ének 
is van közöttük.

1.
A bécsi első kiadás lenyomata, az 1699-iki nagyszombati 

kiadás, a hét bűnbánati zsoltár után mindjárt (a 63. lapon) 
ezt az éneket közli, azért tettük mi is első helyre, holott több 
kiadás az itt 2. helyen közölt éneket teszi elsőnek A bártfai 
1635—40-iki és a kassai 1665-iki kiadásban hasonlóképen ez 
van első helyen.

2.
Az 1635—40-iki bártfai kiadásban a cím: Ferendum et 

sperandum; ez van a versek fejeiben, Arany ezt így fejezi: 
„Mindig tűrni és remélni kell.“ Bornemisza Péter is idézi 
„Negyedic részé az ev. tanvságoknac. Sempte 1578. 540. 
lapján“ Sustine el abstine, Szenvegy, es türy, auagy tartoztasd 
magad. Ferendum et sperandum, Türy es vary. A párbajban 
(1697.) elesett Keczer Sándor képén is ez a felirat: „Ferendum 
et sperandum“ . A vers végén álló 1604. év dacára is Szilády  
B a la ssá é n a k  ta r t ja  s költeményei közé iktatta be (136—141.
1. LXXXV1II. sz. a.)

3.

Az utolsó versszak szerint 1617-ben készült. A cím után 
írt Sz. Ts. M, monogrammok ismeretlen énekszerző nevét 
rejtik. Ha nem az a Csemeki Mátyás írta ezt is, aki a 29. sz. a. 
alább közölt „Magasztallak én Istenem“ kezdetű éneket, akkor 
a XVII. század első negyedében működő írók közül gondol
hatnánk Szepsi Csombor Mártonra, Csanaki Mátéra, Szepsi 
Mihályra, Szilvási Mártonra stb.
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Szövegvált. A 3. versszak 1. sorában a későbbi kiadások 
n ev ek ed ik  helyett nevelkedik-et tettek.

4.
A nóta Rimay ismeretes énekének kezdősora.

5.
A ,,Sublimi te, Pater, aethere“ kezdetű költemény az 1635— 

40-iki bártfai 2. kiadás 240. lapján volt, de a marosvásárhelyi 
ref. kollégium egyetlen példányából ez a levél hiányzik; ellen
ben megvan a nagyszombati 1699-iki kiadás 78. s kőv. lapján: 
„Alia incerto Autore“ felirattal s az utána következő ének a 
80. lapon: ,,Azon Magyaról. Szegény fejem Uramhoz óhayt. .“ 
tehát ennek az előbbi latin ének az eredetije. A latin éneket 
br. Radvánszky Kálmán szívességéből itt közlöm:

SUblimi te Pater aethere 
Invoco sincero pectore,
Meum, DEUS! quantum scelus,
Ne querelis ab inferis sollicitem

Hoc lethale cor edit virus,
Uti cibus bile pollutus,
Sum peccator, petit tremor, quatit horror immensus, 
Collabetur, ut videtur, celsus Olympus.

Planctus haec dum flumina spargo,
Astra, terras labe polluo,
Trucis arctas, hostis ausas insidias metuo.
O caduci! fato cuncti claudimur uno.

Prima movens ubera mater,
Dum sceleris subduxit imber,
Id aetatis terra flentis cur non texit cadaver?
Haec ossa non peccatorum pressisset agger.

Quippe Phoebi caligat ortus 
Spernens plenos criminis actus,

tido^umantidotum largire, 
te.



Hanc amoris pestem reis tollat gratis cumulus- 
Da peccanti enthea vi solvere census.

Ohe totum tabeo pectus!
Ut flos: urit quem Sol torridus,
Chari celso Patris Coelo quando flabit Spiritus?
Ille quies, est una spes, unica salus.

Tu placantis sis memor nati,
Nati, vadis intaminati
Vide planctus, ejulatus, morientis piacli,
Cujus sangvis palmam reis afflixit cruci.

Qui crudeli marcuit ense,
Pletus undas fundens lumine,
Quem pugilem sitientem satiavit aloe,
Perluit cor cujus eruor missus vulnere.

An ad oves missus opifer?
Quas saginat campus florifer,
Vel desertis urit vastis quas abscessus lethifer,
Parta salus tulit agnus quam salutifer^”

Quare tuum conspice gnatum,
Nec averte gratiae velum;
Cernam tuis Christum piis esse cunctis praelatum,
Da missello duce Christo videre thronum.

6.
A 10. versszak 3. sora a későbbi kiadásokban: „Én uta

mat szent fiadért, híveid közt vidd elől“ .

7.
A 9. versszak 3. sorába később fon do rok n ak  helyébe 

fondorlóknak-ot teltek. A 10. versszak első sorát így javí
tották: „Édes nyelvek, mint a méz, hízelkednek.“ 15. v. sz.
2. s. árthatsz [á rth a ss  helyett].
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A versiekből TSEPHANVS MARUS jő ki. A 9. versszak
2. sorában n ev ekedtek  helyett a későbbi kiadásokban 
nevelkedtek van; a harmadik sor pedig: ,fDe hogy veszek,
végső valék, mindenek énekelnek.“

9.

A versfőkben: AGNET MIOEA. Az énekszerző valószí
nűen csak a keresztnevet akarta a versfőkbe rejteni, vagy 
közbül egy versszak elveszett (Mikó?). Az ének utolsó sora 
arra utal, hogy Dávid egyik zsoltára alapján készült: a XXIII. 
zsoltár paraphrasisának látszik.

10.

A versfőkben: JOANNES M FARKAS L. Az 5. versszak
5. sora: „Én szívem helyén volt“ , a későbbi kiadásokból ki
maradt; a 6. versszak sz. Mózest „Mádián főidében csak egye
dül vezérléd“ , mint a Vulgatában van (Exod. II. 1 5. „moratus 
est in terra Madian“), míg a Károli-féle ford. „Midiánnak 
földé“ -ről beszél.

11.
Az 1. versszak 3. sorában sajtóhibából állhat: k in y ú jtja  

v i lá g á t :  k ig y ű jt ja  helyett.

12.

Az ének felirata az 1635—40-iki 2. bártfai kiadásban, a 
280. lapon; Cantio matrimonialu. [sajtóhiba matrimoniális 
helyett] ; a későbbi kiadások „Az házasságról“ címmel helyet
tesítették. A 4. versszak 3. sorában levő dal szóról 1. Szily 
K. A magyar nyelvúj. szót. 1902. 43. 1. és II. rész 1908* 
432. 1. Már Calepinust és Molnár Albert szótárát idézi. 
Gyöngyösinél (Dugonics kiad. II. 392). örül s kedves dallyát 
mondgya jó reménnyel. Már elébb Géléi Katonánál: A’ bor 
hajtja a vendégségben a’ dalt. V. ö. a M. Nyelvőr XVII 
267 és XVIII. 518. 1. Némelyik kiadásban bu dúlj át van.

8.
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13.
A töredék versfői nevet foglalhattak magukban: VAS F

14.

Az 1635—40-iki kiadásban P écze li K irály  Imre első éneke
gyanánt szerepel, a rendezett kiadásokból kimaradt; Vasáry 
Dániel tanítványom is kiadta Péczeli Király Imre élete és 
énekei. Esztergom 1907. c. doktori értekezésében 59—60. l.f 
noha nem tartja Péczeli Király művének, hanem valamely 
korábbi szerzőének (33. I.).

15.

A versfőkből PETSzELI IMRÉÉ név jő ki, aki 1608-ban 
Pápán írta ez énekét. Péczeli életéről és műveiről 1. az előbbi 
jegyzetben említett művet és Debr. Prot. Lap 1883. 247. 1. 
(Kálmán Farkas) és Prot. Szemle 16. XII. 338. 1.

16.

A nóta Rimay ismeretes költeményének kezdő sora. A vers
fők: EMERICUS REGIVS PECSELIUS EDEBAT.

17.
Versfők: KIRALJ EMRE.

18.

Versfők: PECSELI KIRALI MVNKAJAAI.
Az 5. versszak 4. sora a későbbi kiadásokban: Juthassak 

te elődbe így nagy szépen. Az elnyújtott ének a verselésre kevés 
gondot fordított. Egy másik átdolgozás Vasárynál 61—62. 1.

19.

Versfők: EMERIKVS REGIVS D.

20.

Versfők: EMERICVS KIRALI.
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A versek fejében nincs név; Vasáry inkább Csemegit, mint 
Péczelit tartja szerzőjének. (Id. m. 32. 1.)

22.

Versfők: PECELI IMRÉÉ. Az utolsó versszak szerint 1631- 
ben szerzetté.

23.
Versfők: PELECI IMRE KIRAA. A 4. és 5. versszak té

vesen van tördelve, az 5. sor után kőv. sor új strófát kezd.

24.
A címfeliratban levő monogramm (S. K.) az énekszerző 

nevét rejtheti. Marus Istvánnak nótául idézett énekét 1. a 8. sz. 
alatt. Az 1. versszak e sorát: „S Uram, meggyek?“ a későbbi 
kiadások: „hová legyek?"-re változtatták. A 6. v. sz. fenyesget, 
az 1577. kiadásban: fényesget.

25.
A bártfai kiadásban felirata E ju sd em  S. K. Vasáry közli 

id. művében az 55—57. lapon, de nem tartja Péczeli művének 
(u. o. 32. 1.).

26.
Az ének élén álló I. P. C. monogrammok valószínűen Pé

czeli Király Imre nevét rejtik. Vasáry kiadásában az 54—55. 
lapon. Nem tartja Péczeliének (u. o. 31—32. 1.) A református 
énekeskönyvbe is bekerült s ma is népszerű bűnbánati ének.

27.
Vasáry Balassa [47.] XXII. énekével hasonlítja össze s 

inkább Balassa, mint Péczeli énekének tartja (id. m. 32—33. 1.).

28.
Az ének előtt álló I. P. C. valószínűen Péczelire utalnak. 

A bártfai 1635—40-iki és a kassai 1665-iki kiadásban (77. 1.) 
megvan, később a rendezett kiadásokból kimaradt, bizonyaira

21.
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azért, mert a 148. zsoltárnak ez már második feldolgozása a 
gyűjteményben (az első a Balassáé) s elégnek tartották ha 
egyet bevesznek. A református énekeskőnyvbe bekerült s ma 
is éneklik.

29.

A versfők: MATHIAS CZEMEKI. Az első szóban sajtó
hiba van s „Magasztallak“-ra javítandó ki.

30.

A versfők: VS BÁLINT VHAD.

31.

Az utolsó versszak említi a Zsoltárkőnyvet s a XXIII. zsol
tár szabad átdolgozása. Szilády Áron az Irk. 1893. 252—53. 
lapján ennek az éneknek 1. és 5. versszakát Nagy-Báncai 
Mátyás Hunyadi János énekének m. n. múzeumi példányába 
feljegyezve találta, alatta e jegyzettel:

Pál deák a k 
Akor Balasi fogságában 
ugi bizik Istenben nem . . . 

hagia el

s megállapítva, hogy megvan ez az ének Bornemisza Péter 
1582-iki énekeskőnyvében, az 1 593-iki bártfai és a Gönczi-féle 
énekeskónyvben is, azután így folytatja; „Amiért ide iktattuk, 
annak oka az alatta álló feljegyzésben rejlik. Nem akarjuk 
állítani, hogy Balassi Bálint műve, bár az a körülm ény, 
hogy B o rn em isza  k özli e lő szö r , ezt az á l l ítá s t  is 
tám ogath atn á . Lehet, hogy a fogoly Balassi csak maga 
vigasztalására írta ki ezt a két strófát az előtte ismeretlen 
zsoltárból, melynek talán Pál deák a fordítója. Vagy Pál deák
tól származik ez az egész följegyzés? Ezt a kérdést Balassi 
egykorú kéziratával való pontos összehasonlítás dönthetné el.“
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A „Debreczeni forma szerint" Pozsonyban Webernél [év n.] 
megjelent „Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett Énekes- 
könyviben a 399. lapon a 342. sz. ének s az újra rendezett 
ref. Enekeskönyvböl sem maradt ki, ma is éneklik.

VII.
A RADVÁNSZKY-KÓDEX VEGYES ÉNEKEI.

A kódex 175— 184. lapján kétféle kézírással van még öt 
költemény, melyről a másoló is azt mondja, hogy annak poétái 
Balassát akarták a poétaságban utolérni, vagy meghaladni. 
Először az Abafi-féle „Figyelő" III. kötetében való ismertetés 
után Thaly K. adott ki kettőt (a 4. és 5-iket) belőlök az írod. 
és miveltségtőrt. tanulmányok (Bp. 1889.) 349—51. lapjain; 
azután Baros Gyula a R ad v án y i v erse sk ő n y v e k  (Bp. 1904. 
Kny. írod. Közi.) c. becses kiadványa 125— 132. lapjain mind 
az ötöt, hozzá bevezetés u. o. 29—31. 1. Mint a kódex többi 
darabjait, mi az eredetiből közöljük.

1.

A kódex 176—7. lapjain. Az eredetiben nincs címe, Baros 
Gy „A szerencse forgandóságáról" címet adott neki. A 2. 
versszak 2. sora az eredetiben: Magas kőrekőre [így] noha
fel nem hagtam. Barosnál: Magas kőre noha fel nem hágtam. 
Ennek az éneknek rövidebb változata megvan a Teleki-énekes- 
kőnyvben is (Erdélyi: Barakonyi F. költ. 65. 1.) és ott: M agas 
kerek ire noha fel sem  hágtam , kétségtelen ebből, hogy 
eredetileg is kerekére (kőrekőre) állott. A 3. sor: Kezepső 
reszenis [javítással] igen felvén jartam. Mivel a hosszú hang
zót a kézirat csak nagyritkán jelöli, részen  vagy részén  egy
formán olvasható. V. ő. Medio tutissimus ibis. 4. s. Sokak
nak leestél vég voltáról latiam; valószínűen romlott szöveg, 
az eredetiben rég o ltá tó l állhatott. Barakonyinál: Sokaknak 
elestit szik voltáról láttam. A 3. versszak után egy vagy több

32.
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versszak hiányzik, vagy a 3. versszak nem e helyre való
4. v. sz. Agathokles, a fazekasból lett szirakuzai zsarnok (Kr
e. 317.) a történetből, Polykrates ezenkivül Schiller híres köl
teményéből is eléggé ismeretes. 6. v. sz. 4. s. Barosnál sajtóh. 
Ki felakaszt királyt úgy mint latrot. 9. v. sz. 2. s. ne szaniad 
karomat a. m. káromat t. i. hogy kárt vall azzal, hogy költe
kezik. Versfőkben: JAN PETSK1. Vájjon nem az a Petki 
János-é, aki 1608-ban versben fordította a Virtus és Voluptas 
vetélkedését? (Kol. 1610. Szabó: RMK. 1. 423. sz.)

E köllemény Barakonyi-féle változata 4 versszakból áll; a két 
első alapjában megegyez szövegünkkel, a már említetteken kívül 
azzal az eltéréssel, hogy az 1. v. sz. 3. sora: Kínomat többiti 
tőmlőc sebeivel 2. v. sz. 3. sor: utolsó részén is csak nagy
f. j. 3. versszakul Barakonyinál ezek az itt hiányzó sorok 
állanak:

Kisded, közép, karcsú, gyenge liliomszál,
Kinek szép orcáján áll két szép rózsaszál,
Gyenge mosolygási, ajaki nyílásán 
Szívem vidui s újul szemei forgásán.

4. strófa itt is Agatoklesről szól, de a szövegben itt is 
vannak eltérések. Az 1. sorban: ő korongját rúgja; 2. sor: 
Kongatván fazekát, piacon árulja; 4. sor egészen új: Mert ez 
volt őneki boldog s víg órája. Erdélyi Pál ezt tartja eredeti 
szövegnek, (id. kiad. 142. 1.) azzal az érveléssel, hogy „az az 
eredetibb, amely hibátlanabb“ , csakhogy ez az érzelmes strófa 
nem illik ebbe az oktató költeménybe.

3. v. sz. 3. sor Köntössel, elfogadjuk a Baros olvasását: 
k ö n tö sse l.

8. v. sz. 2. T á sk á n n a k  írtam át, mint Baros, de T ar
kannak (Tarkának) is olvasható?

8. v.sz 4. s. küld us. Barosnál: holdus. A sor másik fele romlott 
szöveg lehet; elfogadtuk a Baros olvasását, tekintettel az előbbi 
sor almahasonlatára, noha betű szerint ez áll: Holnap kuldus 
lehet uagi meg vethat alma. (A v írását v. ö. a 8. sor vo ltáró l 
szavával.) Nem lehetetlen, hogy e szöveg ebből romlott el 
Holnap koldus lehet, úgy m egront hatalm a.
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9. v. sz. 2. sorában karom at káromat-nak írtuk át, mert 
a hosszú hangzót csak elvétve jelöli a másoló.

2.

A kódex 177—9. lapján. Az ének felirata a kéziratban is 
ott van. A versfőkból némi elrendezéssel Jo a n e s név jó ki s 
valószínűen ugyanaz írta, aki az elsőt. Az 5. versszakban említett 
Sándor és Ludovicus a Pontianus Históriája XV. elbeszélésé
ből való s tudvalévőén ezen alapul a Gyöngyösinek tulajdoní
tott ,,Philosthenes és Hermiás, Az igaz barátság és szíves 
szeretet“ című verses dráma, csakhogy a szereplő személyek 
neve megváltozott. Titus és Gisippus históriáját Boccaccio után 
Szegedi Veres Gáspár már a XVI. században átdolgozta. Újabb 
kiadása Visnovszky Rezsőtől (Bp. 1907.), 8. versszakból álló 
változata (utána több levél ki van szakítva), a strófák más 
elrendezésével a Vásárhelyi Daloskőnyvben LXXXIV, sz. 
(Ferenczi kiad. 139—40. 1. A Radvánszky-kódex strófái itt 
ilyen sorrendben következnek: 1„ 2., 9., 6„ 3., 4., 7., 8. (a 
R.-kód. 5. versszaka hiányzik).

A 4. versszak helyesebben van meg a Vásárhelyi-kódex
ben is:

Nem küs boszuságot szen ved  a barátság,
Mert ott találtatik néha szarándokság,
Az mely úton szokott lenni sok fáradtság.

4. v. sz. 1. sorában tenned van, de romlott szöveg lehet 
s a Vásárhelyi-kódex énekével összevetve, szen ved  (szenued) 
állhatott az eredetiben. 2. sor a Vásárhelyi-kódexben: Mert 
ott találtatik néha szarándokság, (1. fentebb.) 7. versszak 3. sorá
ban előbb So p ro n ia t [a. m. Sophronia 1. Szegedi Veres Gáspár 
(Visnovszky: Széphistóriáink Bp. 1907. 82—3. l.)j írt s azután 
ugyanaz a kéz T artom aniat-ra javította ki. A Vásárhelyi
kódexben e két sor: Egyeségre kedvelt minden uraságát, 
Hogy Titusnak adá az szép Soproniét.

9. versszak utolsó sora: Vás. Dk. 3. v. sz. 3. s. Kit meg is 
bizonyít mezei szép harczok.
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3.

A kódex 179 —181. lapján. A nótául idézett ének ismeretlen. 
A 3. v. sz. betűhíven: Ez Vegre vagi tameteszerelmedben 
s-kedvedben, hogi | ugi hozad szegenj feiern veszeliben s-esset- 
ben. V. ö. Radv. versesk. 127. 1. 3. v. sz. utolsó sora jav.
„szerelmedben“-bői. 4. v. sz. 2. sora nam szóval kezdődik;
4. sorát én ia c z o d tad  szere im  ed -nek olvasom, a kézirat
ban ugyan „jaczo d t ab szerelmed ne czallyon meg“ van, de 
az első s'zó utolsó betűje tolihiba lehet d vagy s helyett. Ba- 
ros: Társod rab (?), szerelmed stb.-nek olvassa. 6. v. sz.
3. sora Már [mar] Radv. versesk. Mert.

7. v. sz. 4. s. a kéziratban: ne vellyen.

4.

A kódex 181—3. lapján. A 4 —5. számú ének egy kéz írása, 
ú. n. gyöngybetűkkel írva; valószínűen egy szerző műve is. 
Az első versfőiből: PETKO SEGHMOND MUNKAIA jő ki. 
A Thaly kiadásának változatait (főleg a tájnyelvi sajátságokat 
tűnteti el) felsorolja Baros id. gondos kiadásában. Valószínűen 
igaza van Thalynak, hogy Zrinyi halálát kesergi ez ének, a 
szereztetési idő is emellett szól. A kódex az 5. v. sz. 4. sorában 
éghik-et ír; a 7. sorban: aran yn al van aran n yal helyett: va
lószínűen tolihiba. 7. v. sz. 5. s. k arjan ak  javítással, előbb kar
ja  val-t írt. 8. v. sz. 2. sora: ü st arany banyákkal, mint Baros 
mondja, az ezüst, arany helyett. 9. v. sz. utolsó sorában: a javí
tás miatt nem vehető ki tisztán, valószínűen sok-ra van jav. 
|0. v. sz. 8. s. k ab d o zas. 11. v. sz. 8. sora halhatatlan-t 
ír, de a hosszú mássalhangzót sokszor jelöli kettőzés nélkül 
(pl. el veszet), azért h a llh a ta tlan  (a. m. soha nem hallott
nak írtuk át. 12. v. sz. 4. sorában, mint Thaly megjegyzi (Írod. 
miv. tan. 350. 1. A vendéghajas v. parókás német értendő.). 
13. v. sz. 2. sorában tolihiba: nyukszok. A 14. v. sz. 5. sora 
eredetileg: nehez P ro p a io k ért [a. m. nehéz próbájokért] volt, 
de ezt lehúzta s őzvegyek  árv ák ért sort írta be helyébe. Az 
utolsó versszak 4. sorába tolihiba: éken : ekém helyeit.

18. utolsó sor: tolihiba: mi Istenem: Istenünk helyett.
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A kódex 183—4. lapján. A 6. versszak 1. sorában a talál- 
kozník  felelt rövidítés jele jelzi az n betűt, ezért írtuk át 
találkoznik-nak. Thaly az n-t nem írja át (találkozik). 8. v. 
sz. 2. sorában: szantalan-t ír. 10. v. sz. 3. sora: vitő a. m* 
vídő, védő.

6. v. sz. 1. s. ta lá lk oz ik , a z  felett rövidítés jelével. 10* 
v. sz. a Radv. vers. k .: csirkén ölyö.

5.

VIII.

A KÉKKŐI BALASSA-KÉZIRAT BALASSA-ÉNEKEI.

A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában (Quart. Hung. 
144.) van egy vékony, kis 4-rét kódex, melyet Jankovich 
másoltatott le. Sajnos, nem mondja meg, hogy milyen korú, 
eredeti kéziratból, vagy szintén csak másolatból. A másolat 
néhány jegyzetéből arra lehet következtetni, hogy az előtte 
levő kézirat is hiányos, töredék volt. Hangsúlyozza, hogy 
mind a két B a la s sa  költeményei, versei „Írattak össze“ 
benne, ezért vettük fel kiadásunkba.

Báró Balassa Antal, aki Balassa költeményeinek kiadására 
készült s a Török János szerkesztette Hazánk I. 1858. év
folyamában a 72—4, 215—8. lapon „II. Báró [így] Balassa 
Bálint legújabban felfedezett költeményei“ cím alatt második 
vagy gróf Balassa nehány versét kiadta, az elsőt („Bujkálsz 
s nyilván van szépséged“) innen vette, tehát ezt a kódexet ő 
fedezte fel, de viszont két olyan költeményt is közöl tőle, amelyik 
egyik sincs kéziratunkban („Bátorítsad benned bízó bús szívemet“ 
és „Az elmúlt esztendők“ ): ebből az látszik, hogy vagy tel
jesebb volt akkor a kézirat, vagy pedig még más verses kötete 
is volt, amit most nem ismerünk. De álljon itt Török Jánoshoz 
intézett levele, mely a felfedezésről némileg tájékoztat ben
nünket: „Tisztelt szerkesztő ur! A magyar történelmi buvárlat 
leglelkesültebb bajnokának, Horvát Istvánnak előadásait volt
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szerencsém hallgatni.* Leigézve s mintegy egélyes áhítattal 
csüngtem a jeles öregnek ajkain. — Gyakran meglátogattam őt 
s midőn észrevéve őstörténelmünk iránti érdekeltségem- s lel
kesülésemet, — ami egyébiránt, úgy hiszem, minden magyarban 
megvan, — nyájas szívességgel adott bővebb s tüzetesb oktatást 
a történetnyomozásban, az okmányok olvasása-, megérlése- 
s összevetésében. Minnél többször hallám, annál égetőbb lön 
bennem a vágy, hazamenni Kékkőre s átfürkészni őseimtől 
rámmaradt legkedvesb, tehát legdrágább kincsemet: az
okmánytárt s a tanév végével, mondhatom, rohamos szenve
déllyel fogtam a kutatáshoz. Felhánytam, felforgattam, átnéz
tem hevenyében mindent, ami kezeim közé akadt. Egy alkalom
mal megpillantottam a rendetlenül felhányt irathalmot a zugban, 
odalépek, felveszek egy negyedrétűleg összehajtott csomagot: 
nézem . . .  nézem s nagy örömömre, a füzet magyar verseket 
tartalmazott! Reszketeg örömmel olvastam végig az első köl
teményt s midőn a végső verssorban olvasám: „Nevem vers
fejeknek kezdő betűjében“ , [Az itt kiadott kékkői kódexünk 
e lső  költeményében (noha a versfőkből itt is Balassa Bálint 
neve jő ki) nincs ez a sor, tehát talán más költemények voltak?] 
s ezeket összeillesztvén, belőlük e két szót: .Balassa Bálinthé* 
látám kifejleni, örömöm határtalan Ion, el valék ragadtatva! 
s nem kell-e végtelenül örvendenem? hiszen az utolsó vers
szakaszban foglalt évszámból az tűnt ki, hogy az ekként tör
ténetesen felfedeztem költő nem az a Balassa Bálint, kinek 
költeményeit oly gondos kegyelettel őrzi irodalmi történelmünk; 
ő jóval későbben élt s róla, mint költőről, sehol sincs említés 
téve; véletlen felfedezésem tehát régibb íróink számát szapo
rította s egy irodalmi kincset az enyészettől megmentett. 
A kutatást azután kettőzött eréllyel folytattam s szerencsés 
is voltam — egyéb érdekes okmányokon kívül — a költőnek 
több költeményére ráakadni; el is határzám azoknak kinyo- 
matását, mitől ez ideig csak azon remény tartott vissza, mi
szerint sikerülend talán valahol nyomába jutnom a hiányzóknak, 
azonban reményem több évi szorgalmas kutatásom mellett

*  M egerősíti ez az Eötvös Jellem zését, hogy sokan tanulták tőle a 
hazát szeretni.
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sem teljesüli:, mi okon eltökéltem magamban: mind a két 
B a la s s a  B álin t é le tra jz á t  k ido lgo zn i s kö ltem é
nyeihez m ellék elve , k iadn i; azon leszek, hogy ez leg
alább a jövö tavaszon megtörténjék, addig is nem fog tán 
hazánk díszére homályt vetni, ha tisztelt szerkesztő ur II. 
Balassa Bálintnak ide csatolt három költeményét — míg t. i. 
a többi megjelenik —, tisztelt olvasóival előlegesen megismer
teti, Pest, nov. 30. 1857. Őszinte tisztelője

báró  B a la s sa  A ntal.“

A lelkes főúr ezt az ígéretét sohase válthatta be, sőt 
mióta a kékkői Balassa-levéltár a M. Nemzeti Múzeumba 
került, az a reményünk is elenyészett, hogy a kékkői levél
tárban lappanghatnak még Balassa-költemények. De talán a 
a Balassa Antal gyűjtése előkerülhet? Ezt annál inkább óhaj
tanánk, mert Toldy néhány sort idéz II. Balassának a költő 
Balassáról írt verses életrajzából; ebből is csak ezt a néhány 
sort ismerjük. Az „Átok“ c. költemény sincs a kékkői kódexben.

Még megemlítjük, hogy II. vagy gróf Balassa Bálint élet
rajzát Toldy F. megírta A magyar költészet kézikönyvében 
(I. köt. 2. kiad. 1876, 211—7. 1.) és a ,,Magyar költők életé“- 
ben s költeményeiből is közöl mutatványt, de a már említett 
,,Átok“ c. költemény egy részletén kívül csak a Balassa 
Antaltól közölt énekek közül vett be kettőt szemelvényei közé 
ezzel a megjegyzéssel: ,,Fájdalom, hogy csinos szerelmi dala 
közül nem tehettem szabad választást, miután verses gyűjte
ménye nem állott rendelkezésemre.“

Azóta gróf Balassáról több érdekes életrajzi adat is jelent meg.

1.

Az ének versfejeiből BALASSA BÁLINTHÉ név jön ki. 
A 9. versszakban említett „K áro lyom “ -ról 1. a Sz. Molnár- 
Pápai Páriz-Bod: Magy.-lat.-ném. Dict. Cib. 1801. 169. li
Károly: „Falco Nisus, nomen avis, alias Karvoly, ein Sperber“ 
stb. A 11. versszak 5. és 6. sorában tollhibából: h ív séget. 
tö k é le te ssé g e t  van a kéziratban.

B alassa  Bálint ö sszes munkái 49
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A verssorok fejeiben: GRÓF TARNOVSKI SOPHI AN AK 
MÉG EL HÍVEN SOLGAL BALASNA BALINTH IDEMS- 
BUSM. II. v. sz. 2. sorában Á llíto d  van, úgy a szöveg ér* 
telme, mint a kézirat ingadozó ortográfiája megengedi akár 
az állít, akár az a lit  (vél, gondol) átírást.

3.
Megjelent a „Hazánk“ -bán is (id. h. 73—4. 1.). A 3. v. sz. 

3. sora a „Hazánk“ szövege sz. S ró lad  tészek , drága 
fészek. A 3. v. sz. 2. sorában kérülőm-öt a „Hazánk“ 
kerülöm-nek írja át s a jegyzetben úgy magyarázza, hogy 
„hiv szivedet körülveszem, hogy kedveljem azt, azaz örülhes
sek annak, hogy már velem van“ .

4.
A töredékes énekből, amint a versfőkből (BALASS) követ

keztethetni, legalább 8 vagy 9 versszak hiányzik.

5.
Versfők: BALASSA BÁLINTHÉ.

6.
A versfőkből: PETROCZI ISTVÁN, a főiébe írt szavak 

kezdőbetűiből — ahol ilyen nincs főié írva, némi szórendi 
változtatással — (4. v. sz. Az itt való . . .  5. S ollyan . .) 
BALASAA BALIN(2-sor)T neve jő s 1649-ben írta. A 4. 
v. sz. 1. sorának egyik változata valószínűen „Rajtuk való 
való lakás . . . .“ A 14. v. sz. 1. sora a kéziratban: Nevedre 
mást költem.

7.
Bejáróvers, a 8. számúhoz tartozik, annak bevezetése (in

troitus), de így van a kéziratban számozva s így hagytuk. 
Ez az „Átok“ Toldy szerint (A m. költ. kézik. I. 217. 1.) 
„egyetlen példa nálunk azon költői fajra, melyet a rómaiak 
dirae-knek neveztek. Toldy a „Magyar költői régiségek“ c. kis

2.
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füzetben még 1828-ban kiadta. Balassa előtt mintául a CIX. 
(Vulg. CVIII.) zsoltár lebeghetett. A versek fejeiből ETIAJAN- 
DEH HELET VISSAVALO ALDASA. 14. v. sz. 3. sorban 
tollhibából esn e áll esnél helyett. 17. v. sz. 3. sor javítással.

9.
Versfőkben: BALASSA BALINTH ENEKE. Ez az utolsó 

ének a kékkői kódexben.
10.

Versfők: BALASSA BALINTHÉ s az utolsó versszak sze
rint 1663-ban írta, lest állván a Nyitra vizénél. Kézirata isme
retlen. A Balassa Antal levelében említett negyedrét kéziratban 
ez volt az első ének, mert az ott idézett „Nevem vers fejek
nek kezdő betűjében“ egy szó különbséggel (első  betűjében) 
ennek az éneknek utolsó sora. O adta ki először, mint fent 
említettük.

11.
Szintén csak Balassa Antal kiadásából ismeretes, az utolsó 

versszak szerint 1669 nyarán (aratáskor) a Vág vize mellett írta.

12.
Toldy idézi (A m. költ. kézik. 1. köt. 2. kiad. 85. 1.) I. 

Balassa Bálint életrajzában e szavakkal: Ezután Magyarorszá
gon szolgált a török ellen, név szerint Egerben, mint verseiből 
kitetszik, s oly hősileg, hogy II. Balassa Bálint XVII. század
beli költő így emlékezik róla: Tizenegy stb.

13.
A versfejekben BALASSA név van. Ez a költemény Amadé 

költeményei közé került s Imre Lajos jónevű irodalomtörté
nészünk az Abafi-féle Figyelő IV. (1878.) kőt. 47. lapján a 
Balassa szerzőségére ismert. Ha összehasonlítjuk a kékkői 
kódex 1. és 9. énekével, hajlandóbbak vagyunk ezt inkább 
II. vagy gróf Balassa Bálint művének tartani. Eckhardt Sándor 
„Balassa két verséhez" c. cikkében (Irodalomtőrt. 1914. évf. 
248—52. 1.) nőíró művének tartja.

4 9 *



EURIALUS ÉS LUCRETIA.

Aeneas Sylviusról, a császári titkárról, aki később (1458) 
II. Pius néven római pápa lett I. G. V oigt, Enea Silvio de 
Piccolomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter I - III. Bd. 
Berlin 1856—63., A. Weiss: Aeneas Sylvius. Graz 1897. és 
Pór A. Enea Silvio de’ P. viszonya Magyarországhoz (Bp. 
Szemle 1878): II. Pius pápa és Hunyadi Mátyás király (Bp. 
Szemle 1879.). Aeneas Sylvius 1444-ben írta s Schlick Gáspár 
csász. kancellárnak és kamarásnak a darab főhősének (Eurialus) 
ajánlotta művét (1445). Később mint pápa kitagadta szülöttét 
(„Aeneam rejicite, Pium suscipite“). Már kéziratban gyor
san elterjedt s később nyomtatásban is számos kiadást 
ért, 1470 körül Kölnben Zell Ulriknál jelent meg különki
adása: “ AENEAE SILVII, poetae Senensis, DE DUOBUS 
AMANTIBUS EURIALO ET LUCRETIA OPUSCULUM.“ 
(4°., 36 föl.) címmel. 1462-ben készült Nikolaus von Wyle 
népszerűvé vált német fordítása, s 1493-ban más verses francia 
fordításban is megjelent, melyet Octavien de Saint-Gelaisnek 
tulajdonítanak (1. Drujon, Férd. Les livres á clef. Paris 1888. 
14. h.). Majd minden művelt nyelvre lefordították, sőt ma is 
népszerű, amit az is bizonyít, hogy német fordítása Max Bauer 
bevezetésével Berlinben Borngrábernél most újabban is meg
jelent.

A magyar fordítás kiadásait 1. elül a bibliográfiában A leg
régibbnek tartott kiadást a Festetich-könyvtárból (Szabó: 
RMK. I. 361. sz.) nem használhattuk. A másik két régi kiadás 
(H. n. XVI. sz. RMK. I. 360 és Kolozsvár 1592. RMK. I. 
259. sz.) a M. Tud, Akadémia könyvtárában van, a negyedik 
(lőcsei XVII. századi) kiadás (RMK. I. 1592. sz.) szöveg- 
kritikai szempontból nem jöhet tekintetbe. Az akadémiai 
könyvtár két régi kiadása közül a kolozsvári kiadás szövege 
a romlatlanabb, azért, mint Szilády, mi is ezt vettük alapul. 
Álljon itt mindkettő első versszaka összehasonlítás végett:

772

I X .
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I. H. n. XVI. sz. 360. sz.: SOK erős firfiak bölcsek* es 
kirakok szerelem myat vesztek, ífiak szép leaniok merges 
nilai miat meg emésztettek, országok pusztultak varosoc es 
varak mind földig le törettek. Parisnac öröme stb.

II. Kol. 1592. 259. sz. SOC erős férfiac bőlczek, és királyoc 
szerelem miat vesztec, Iffiac, szép leanyoc soc mérges nyilai 
miat megemészletec, Országoc pusztultac, várasoc és várac 
mind főidre le tőrettec. Parisnac szerelme stb.

Az egyes részek előtt álló argumentumok esetleg útba- 
gazításul szolgálnak a használt szöveg felderítésére. Itt is a 
kolozsvári szöveg a hibátlanabb; érdekes eltérés a két kiadás 
között, hogy a régebbi (H. n. XVI. sz.) kiadás a szerelmi 
levelezés latin feliratába az S. P. D. betűket is oda
iktatja (pl. Eurialus Lucretiae S. P. D. azaz salutem plurimam 
dicit), a kolozsvári ezt elhagyja.

A III. rész 36. s kőv. versszakainál a kolozsvári kiadás 
példánya szakadozott s a pótlást [] közé tettük. Két helyen, 
a 36. és 39. versszak utolsó sorában a hézagot nem lehetett 
a másik kiadás alapján pótolni; az előbbi versszak hiányzik a 
régebbi kiadásból, az utóbbi 3. sora így hangzik: „Mert első 
bőlczeség ne keres mást erre hogi ez ne légién tudua“ , azaz 
eltérő fogalmazás.

Az ilyen neveket: S o s i a s  stb. nem tartottuk szükségesnek, 
hogy magyarosan írjuk át Zoziás-nak stb.

A kétféle szöveg eltéréseit habár mi is összeállítottuk, hely
szűke miatt el kellett hagynunk; Szilády egyébként kiadásában 
mind a háromféle szöveget gondosan egybevetette s közli az 
eltéréseket.

A Balassa szerzőségére nézve 1. a bibliográfiában felsorolt 
irodalmat.

*  A z ö, ü hang term észetesen mindenütt o és u főiébe tett e-vel 
van jelölve, de ezt nyomdatechnnikai okokból, úgy itt, mint pl. a 
R advánszky-kódex leírásánál vagy az Istenes énekek k iadásai ism er
tetésénél mellőznünk kellett.



774

CREDULUS ÉS JULIA.

Töredékünknek címe sem marad fenn, ezt a címet első ismer
tetője adta neki, de lehetett az pusztán „Júlia“ is. A róla 
szóló irodalmat 1. a bibliográfiai részben. Már budapesti 
egyelemi magántanári előadásainkban („Balassa B.“ 1903/4. 
II* félév és „A  m. drámairodalom tört.“ 1905/6. I. és Kolozs
vári egy. előad. 1906/7. kőnyomat.) fejtegettük, hogy e mű 
valószínűen valamely olasz pásztordráma átdolgozása, vagy 
esetleg valamely pásztorregény hatása alatt jött létre. A XVI. 
században Olaszországban mind a két műfaj nagyon nép
szerű volt, innen a spanyolok, franciák és angolok is átvették. 
A pásztorregények közül Giacomo Sannazaronak Boccaccio 
„Ameto“-ja mintájára (Dunlop-Liebr. 351. 1.) a XV. század 
végén írt s 1502-ben kiadott (Quellen a. Forsch. 81. H. 81—3. 
1.) „Arcadiá“-ja a leghíresebb; a pásztordrámák közül mind
járt az elsőben: Angelo Poliziano „Orfeo“-jában szerepel az 
Echo; a XVI. században különösen Ferrarában adtak elő 
ilyen darabokat, mint Beccari ,,I1 sacrificio“ -ját (előad. 1554. 
kiad. 1555), Lollio „Aretusá“ -ját (előad. 1563. kiad. 1564.), 
Tasso „Amintá“ -ját (előad. 1573. kiad. 1581.) Guarini „II 
pastor fido“-ját (előad. 1585.) stb. (L. Grasse 83—86. 1.)

A darab négy vagy őt felvonásból állhatott s valószínű
nek látszik, hogy mint a „Comico-tragédia“ c. moralitásban, 
úgy itt is a scen a  jelöli a főrészt vagy felvonást.

A szereplő személyek: C red u lu s, Ju lia , Sy lv an u s, a 
többi név csak rövidített alakban (Bris., Da., Die., Gal.) 
fordul elő. Eckhardt szerint (Irk. 19Í3. 411. 1.) ezek B riseu s, 
D am oeta, D ierom en us és G a l a t e a  rövidítései. Erdélyi 
Pál e két utóbbi Dienes-nek és G á 1-nak olvasta.

A darab betétdala megvan Balassa költeményei között is: 
egyik fontos érv Balassa szerzőségére nézve 1. 87. [LIV.J 
szám alatt a 176— 180. 1., a hozzáadott jegyzettel. Credulus- 
ról 1, a 62- [LXX1I.J sz. költeményt a 125— 8. lapon.

X .
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480. 1. t a t  valószínűen t á t -  nak ejtendő. V. ő. t a h á t, 
t e h á t -  tál, mely Mészöly szerint egyik kódexünkben t h a t 
alakban fordul elő.

XI.

BALASSA-LEVELEK ÉS OKIRATOK.

Ebben a részben a Balassa legfontosabb életrajzi forrásait 
közöljük. Sajnos, teljességre nem gondolhattunk, mivel akkor 
e kiadás terjedelme legalább megkétszereződött volna. Arra 
törekedtünk, hogy Balassa leveleiből s a kiadatlan anyagból 
közöljünk minél többet, más életrajzi forrásokból csak a leg
jellemzőbbeket válogattuk ki. Ebben a szándékunkban is 
többször elháríthatatlan akadályba ütköztünk, pl. a besz
tercebányai városi levéltár Balassa-leveleit br. Radvánszky 
Antal szíves közvetítésével sein kaphattuk meg, habár célunk
ban egyébként mindenütt (M. Nemz. Múzeumban, Akadémiá
ban, Erdélyi Múzeumban stb.) megértő támogatásban része
sültünk. Természetesen ahol csak szerét ejthettük, az eredeti 
oklevelet használtuk, vagy a korrektúrát az eredeti szöveg 
alapján végeztük, de itt is merültek fel elháríthatatlan nehéz
ségek, mint az Orsz. Levéltár ez időre esett átköltöztetése stb, 
Magánosok részéről különösen dr. Tak át s  S án dor n ak  kö
szönhetünk sokat szíves útbaigazításain kívül a Gőppel-akták, 
Batthyány-levél és egyéb (a maga helyén mindenütt megne
vezett) források szíves átengedéséért.

1—3. 40.

Balassa ezen leveleiben használt titkos írás kulcsa:

a b c d e f g h i k l  — 
m n o p q r s t u x y z

s használati módja az, hogy a helyett m-et, e helyett <7-t, 
t helyett h- 1 stb. írunk. L, Erdélyi P. Balassa B, levelei írod. 
Közi. 1899. 387. 1. (jegyzet).
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szabadni .  A Molnár-Pápai Páriz-Bod-Eder-féle Dictiona- 
rium Vng.-Lat.-Germ. Cib. 1801. 324. lapja szerint: Szabadni ,  
s zabodni :  Quiritari, Querulari, Se se excusare, sich beklagen, 
sich entschuldigen. M. Nyelvtört. Szót. Erdélyi id. h. 386. 1.

4.

A levél írására okot szolgáltató kalandról 1. Richter Edének 
a „Századok“ 1902. évfolyamában megjelent közleményét. 
V. ö. Bibi. a CXLI. lapon.

5. 15.

Szkárosy Györgyre vonatkozólag az itt közölt két okiraton 
kívül még három van a Sennyei levéltárban u. m.: 1. 1578
szeptember í 5. Polthari Soos János nógrádi alispán Szkárosi 
Györgyöt tiszttartói számadása bemutatására felszólítja. 2. 1578 
szept. 28. Szkárosy nyilatkozata a garamszentbenedeki káptalan 
kiküldötte előtt. 3. 1578 dec. 5. Tiltó parancs Szkárosy részére.

6— 14.

Az eredeti oklevelek a közös pénzügyi levéltárban. L. ez 
oklevelek anyagát feldolgozva dr. T a k á t s  Sándornak,  a 
másolat szíves közlőjének „A költő és a bányászgazda“ c. b. 
értekezésében a „Régi  idők, régi e m b e r e k “ (Bp. 1922.) 
144—57. lapján.

17.
Balassa hűségesküje dátum nélkül van a „Liber regius“ -bán, 

dr. Illéssy János próbálta azt meghatározni (Irk. 1895. 193—4. 1.) 
s kormeghatározását (az 1578. február 2-án megnyílt ország, 
gyűlés tartamát) többen (pl. Széchy K.) elfogadták.

18., 23., 30., 32., 36.

A besztercebányai városi levéltár leveleiről nem sikerült 
másolatot szereznünk; a 18. sz. levélben említett két Balassa- 
nőtestvér később mint Paczóth András (B. Mária) és Paczoth 
Ferenc (B. Anna) neje szerepel, 1594-ben Balassa Anna már 
ismét férje nélkül ír alá egy szerződést. (1. az 51. sz. okiratot)
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Balassa levelét egész terjedelmében nem kaphattuk meg, 
de közlésünkben (dr. Takáts S. szívességéből) eddig kiadatlan 
részlet is van.

39.
A levélről hiányzik az írás éve, Erdélyi Pál határozta meg 

„Balassa B.“ c. művében.
40.

A levélből egyes helyeket többen (Erdélyi Pál, Széchy K.) 
idéztek, de először itt jelenik meg teljesen. A titkos írás kul
csát I. az 1. levélhez írt jegyzetben.

44.
A levél a keltezési helyen megsérült, ennélfogva annak 

meghatározása csak feltevésen alapul.

43.
A keltezés évszámát (1690 1590 helyett) bizonyosan a 

másoló tévesztette el, kétségkívül ezt is ott írta Balassa, ahol 
az előbbit.

47.
Balassának e levelén kívül Rimay még egy másik levélből 

is tartott fenn töredéket. L. elől a 8 ., 9. lapon.

50.
Érdekes összevetni e feljegyzést Balassa Campianus-fordí- 

tása előszavával. Ipolyi Arnold kétségtelennek tar!ja, hogy 
az itt említett fiatal jezsuita Dobokay Sándor volt. Veresmarti M. 
élete és munkái. Bp. 1875. 158. 1.

52.
V. ö. e folyamodást az ír. Közi. 1901. évf. 466—8. lapján' 

közölt vizsgálati jelentéssel.

53.
Teljesen itt jelenik meg először.

28.
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E jegyzőkönyvnek eddigelé csak néhány adatát közölte 
dr. Takáts S. b. értekezései jegyzeteiben. Ezt megelőző időből 
Ungnad Dávid török követnek 1577 ápr. 30-án kelt jelentése 
van a bécsi hadi levéltárban, melynek másolatát szintén dr. 
Takáts közölte velem. Balassáról csak ennyi van benne: 
„Des Balaschi Sohn soll in Poln seyn bei dem Báthory“ , de 
csaknem az egész levél Balassa Jánosról szól, akiről nem tudja 
„ob Balasy Janusch in den hungarischen gefährlichen Practi- 
ken ain Rädlinfuerer oder sonst der furnommen Bathoriani- 
schen Correspondenten einer sey.“ Leveléhez jelentést is mel
lékel, melyet titokban kíván tartatni („dergleichen Communi- 
cation in muglichst gehuim und vor den Hungern verborgen 
pleibe“ ). Sajnos ezt nem ismerjük. Érdekes összevetni e jelen
tést a Gerlach-féle Ungnad-krónikának Balassa Jánosra vonat
kozó helyeivel.

55.

Rimay a Darholcz Kristófhoz intézett ajánlólevélben említi, 
hogy a Balassa testvérek életéről és haláláról magyar verseket 
írt és azokat apologetikus élőbeszéddel (cum apologetico nostro 
proemio) Nádasdy Tamásnak ajánlva kiadta. (Radvánszky B* 
Rimay J. munkái. 1904. 263 1.) Ennek a műnek lehetnek részei 
az itt közölt töredékek, melyek egyik részét Ipoly Arnold 
mentette meg s adta ki először az „Alsó-sztregovai és rimái 
Rimay J. államiratai és levelezése. Bp. 1887.“ 79—81. lapjain, 
a másik részét b. Radvánszky Béla fedezte fel s tette közzé 
a Rimay J. munkái. Bp. 1904. 267—8. lapján. Mennyi veszett 
el az eredeti kéziratból, ma már nem állapítható meg, az sem 
biztos, hogy így következtek egymás után a fennmaradt rész
letek, amint mi közöljük.

XII.

E versgyűjtemény létezéséről Rimay kéziratainak felfe
dezésekor értesültünk először. (L. B. Radvánszky Béla: Rimay 
J. munkái. 260 kk. 11.). Később Zay-Ugrócon dr. Gragger 
Róbert szerencséskezű tudósunk talált egy csonka kézirati

54
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másolatot s ebből közölte a Balassáról szóló verseket az ír. 
Közi. 1910. évf. 475—80. 1.

A gróf  A p p o n y i  S án d o r  lengyeli könyvtárában őrzött 
s előzékenyen rendelkezésünkre bocsátott egyetlen példány le
írását 1. elől a bibliográfiai részben. (CXLIII. 1.)



BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ.

A dj már csendességet 30.
A gonosz természet megrom

lásáról 302.
Áldj meg minket, Úristen! a 

te jóvoltodból 42.
Áldott Júlia kiballagtába* Cu- 

pidót találá 171.
Áldott szép Pünkösdnek gyö

nyörű ideje 79.
Áldott pünköstnek feltűzett 

újsága 268.
Átkozott szerencse, ki nékem 

szolgáltál 256.
Az elmúlt esztendők 407.
Az én jó Istenem 21.
Az én szerelmesem haragszik 

most reám 107.
Az erős mágneshez hasonla

tos sólymom 2 2 0 .
Azki indul hosszú útra 316.
Az mely keresztény hű 201.
Az Musák szállási 307.
Az szentháromságnak első sze

mélye 45.
Az szentháromság harmadik 

személye 49.
Az szentháromságnak, kinek 

imádkozunk 47.

Az te nagy nevedért tarts 
meg, én Istenem 43.

Az Ur Isten nékem édes táp
lálom 362.

Az Zsuzsánna egy szép né
met leány 117.

Bágyadt lelkem, mit remél
hetsz tovább magad felől 2 2 2 .

Bánom, hogy úgy búsulok 383.
Bár ne tudtam volna, mi lé

gyen a szeretet 410.
Bátorítsad benned bízó bús 

szívemet 404.
Békóban már Egyben hogy 

jár 390.
Beteges lölkem ismét énnékem 

most új szerelemtől 71.
Bezzeg nagy bolondság volt 

a balgatagban 162.
Bizonnyal esmérem rajiam 

most ereit 6 6 .
Bizonnyal ismérem rajtam nagy 

haiagod 35.
Bocsásd meg, Úristen, ifjú

ságomnak vétkét 1 7.
Boldog aki akarsz lenni éle

tedben 26.
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Boldogtalan vagyok, Mert 
kinaim nagyok 2 1 5.

Bomlik a szerencse, meg nem 
áll forgása 395.

Botlasz-é, vagy már régen el 
is estél 402.

Bujdosván tétova repdesek 390.
Bujkálsz s nyilván van szép

séged 388.
Bűn testéből S tőmlócéből 346.

Cupido szívemben 62.
Csak bubánat immár Hagya

tott énnékem 84.
Csókolván ez minap az én 

szép szeretőmet 92.
Csudálatos nagy bánatja szí

vemnek s lelkemnek 371.
Csudálván egy ferdőt 198.

D e  mit győtresz engem most, 
keserves lelkem 128.

Dicsőült helyeken, mennyei 
paradicsomban 357.

É d  es Júliám — — Jó illatú 
232.

Édes Júliám — — Piros ró- 
zsácskám 233.

Édes szerelmem, kedves örö
mem 261.

Édest keserűvel elegyítő gyer
mek 172.

Egekben lakozó szentséges 
Háromság 297.

Eger vitézeknek ékes iskolája 
118.

Egy filemile zengését 
250.

Égy kegyes képében 145.
Egykor egy vén jámbor talál 

egy ifjúra 338.
Egykor szép Julia Magában, 

így szóla 133.
Egykor szép Júliát 132.
Egy nagy követsíggel 142.
Egy szegény rab hallván, hogy 

az ajtó zörög 247.
Egy szép táncot jó kedvem

ből, szép szerelmem, küt- 
dek 226.

Egyszer nem nyughatván
397.

Egy violát nevelt Vénus sze
relemre 258.

Éles elméd légyen, felejtsd 
el nevedet 398.

El jő még az idő, csillagom 
feltámad 326.

Én édes szerelmem 186.
Engemet régulta 149.
Én nyavalyás lelkem, serkenj 

fel almodbul 326.
Eredj, édes győrőm, most jutsz 

asszonyodhoz 65.
Ez széles világon Mennyi 

virág vagyon 129.
Ez világgal bíró Felséges 

Cupido 143.
Ez világ sem köly már ne

kem 148.
Ez volt-e, szerelmes szívem, 

te kívánságod 257.
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Fáradtsága után Nyugodni 
akarván 155.

Forog a szerencse 290.
Friss szép fejér póka 210.

Gazdag bő kegyelmű 322.
Gonddal teljes idő 237.
Gondolkodjál, szegény ma

gyar, vígre Kova lísz 378.
Gyámoltalan már az én éle

tem 28.
Gyöngynél kegyesb szépet 386.

Hajtsd meg füleidet, kérem 
felségedet 278.

Ha ki akar látni két eleven 
kutat 166.

Hallám egy ifjúnak minap 
éneklését 8 8 .

Háromféle dolog Világban 
tartóztat 247.

Hét fű csillag vagyon 173.

Idővel paloták 163.
Ifjúságom vétke gyakran jut 

eszemben 295.
íme az pellikán az ő fiaiért 1 0 0 .
(íme ez szívembe lóvé egyik 

nyilát) 2 1 1 .
Imhol nyitva én kebelem 236.
Ismét felvetette Szemöldök 

íjébe 130.
Istenem sok jókkal 259.

•Játszik az szerencse most 
szegény fejemmel 369.

Járulok az Úrhoz 310.

Jelentem versben mesímet
61.

Jó illat mezőkben 253.
Júlia két szeme Olthatatlan 

szenem 168.
Júlia szózatját, kerek ábrá- 

zatját 205.

Kedvemet újétó, Örömbáto- 
rító 246.

Kegyes vidám szemű 183.
Kegyelmes Isten! kinek kezé

ben 40.
Kegyelmes szerelem, ki illy 

jól tél velem 197.
Kérdé egy barátom: így miért 

gerjedek 161.
Kertemben nyílt piros rózsám 

------ Aranyszínű 230.
Kertemben nyílt piros rózsám 

--------- Nagy keserves 219.
Keserítette sok bú és bánat 

az én szívemet 1 0 1 .
Keserves panaszim mi haszna, 

hogy tészem 243.
Két szeme világa Életem csil

laga 196.
Kiáltok, csak bolygok, mint 

megszélhüdt ember 2 0 1 .
Kikeletkor jó pünkösd havá

ban 90.
(Kit csak azért mível) 195.
Könyörülő szent Istenhez 330.
Könyvem forrási, Áradási 351.

L<áss hozzám üdvessígemnek 
Istene 17.
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Lelkemet szállotta meg nagy 
keserűség 104.

Lelkemnek hozzád való buzgó 
kiáltása 31.

Madarak közt nincs sebesb 
sólyomnál 228.

Magasztallak, én Istenem, 
Uram és Atyám 358.

Már csak éjjel hagyna énné- 
kem nyugodnom 96.

Megadja még Isten örömét 
szívemnek 314.

Meg ne fedj engemet----- És
meg ne ostorozz (6 . Zs.)
269.

Meg ne fedj engemet----- És
meg ne verj engem (37. 
Zs.) 272.

Mely csoda gyötrelem 200.
Mely keserven kiált 202.
Mennyei seregek, boldog tiszta 

lelkek 43.
Méznél édesb szép szók, ör

vendetes csókok 139.
Mi dolog Úristen 180.
Miként Aegyptusban egy pel- 

likán madár 355.
Mikoron kirepül Lélek beteg 

testbül 132.
Minap kezemhez vöm muzsi- 

kámot 229.
Minap múlatni mentemben 109.
Mindennap jó reggel Ezen 

repültök el 159.
Mint az szomjú szarvas, kit 

vadász rettentett 52.

Mint párduc prédára 262.
Mint sík mezon csak egy 

szálfa, egyedül úgy élek 109.
Mire bánkódol, óh te én 

szívem 364.
Mire most, barátom, azon 

kérdezkedel 1 1 0 .
Mondják jövendölök bizonnyal 

énnekem 72.
Most adá virágom nekem 

bokrétáját 103.

IVincsen ez világon keserű
ség nagyobb 240.

Nincs már hova lennem 20.
Ne hagyj, Ur Isten, kérlek, 

elvesznem 339.
Ne szállj perbe én velem 353.
No nem kesergetlek 115.
Nő az én gyötrelmeiéi 97.
Nő az én örömem most az 

én szép 69.
Nyolc iffiu legény 125.

Oh én bolond eszem 203.
Oh én édes hazám, te szép 

Magyarország 134.
Oh én kegyelmes Istenem 31.
Oh én Istenem! ím mi törté- 

nék én szegény fejemen 37
Oh gyönyörűséges, Mindenek

nél kedvesb 223.
Oh mily szép dolog volt, 

Isten! a barátság 370.
Oh szegény megromlott s el

fogyott magyar nép 135.
Oh szent Isten, kit kedvedben 39.
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Oh szép drága zálag 283.
Ó magas kősziklák kietlenben

nőtt fák 176.
O nagy kerek kék ég 189.
O te csalárd világ, nyugha

tatlan elme 76.

Paizsa szegény fejemnek 
344.

Panaszolkodással, Keserves 
jajszóval 373.

Paradicsomnak te szép fényes 
napja 332.

Pártos a szerencse, meg sem 
áll forgása 395.

Piros rózsaszínű, Sok vígas
ságszerző 265.

Pokolbeli kisértetek fogatnak
54.

Prédának ki őrül, erszénye 
megürül 342.

Pusztában zsidókat vezérlő jó 
Isten 24.

Régi szerelmemnek nagy tüze 
141.

Régi tüzem alatt szíve 251. 
Remínsígem Nincs már nékem

73.
Rózsaszínű lelkem 133.

Sebes tenger habja Julia 
haragja 247.

Segélj meg engemet, én édes 
Istenem 50.

Segítségül hívlak téged, jó 
Istenem 27.

Siralmas nékem Idegen föl
dön 82.

Sok háborúságban Szivem 
nagy bánatban 277.

Sublimi te, Pater, aethere 300 
és „Jegyzetekében.

Szabadsága vagyon már én 
szegény fejemnek 93.

Szegény fejem Uramhoz óhajt 
300.

Széjjel hogy vadásza En lel
kem Julia 153.

Széjjel tündökleni Nem ládd-e 
a földet 80.

Szentírás szerint is kereszt 
csak bút jegyez 106.

Szerelem istenném Vénusnak 
ereje 11 5.

Szerelem s Julia Egymás mel
lett állva 164.

Szít tüzet Zsuzsánna szívem
ben magára 208.

Szívemnek panaszkodását 234.

T e benned, Julia, Mind világ 
csudálja 131

Téged, Uram, valamikor lel
kem kezd kiáltani 305.

Térj meg bújdosásidbúl 249.
Te szép fülemile 156.
Ti kik szegénységet 130.
Titkon vadásza Minap Diana

245.
(Tizenegy bajt egy nap vitt 

erős fegyverben) 410.

Uram, halld meg szómat 274.
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V ajha én tüzemnek nagy 
tűrhetetlen volta 95.

Vájjon meddig akarsz engem 
kesergetni 1 15.

Valaki azt hiszi, hogy nyerjen 
menyeken és szüzeken 77.

Várom, Uram Isten, fejemre 
kedvedet 361.

Végtelen irgalmú 54, 274. 
Vétettem ellened 205. 
Vigasságom mint fordula bá

natra 320.
Vitézek karjokkal 121. 
Vitézek mi lehet 119.

Zöld erdő harmatát 217.

B alassa  Bálint összes munkái 50
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