
Beszámolómat a felszabadulás előtti helyzet sivár perspektívájával kezdtem s tudo-
mányunk egyre szívderítőbb perspektívájával zárom. De a szabadság tíz esztendejének ered-
ményei és a jövő reményei nem szabad, hogy feledtessék azt a mély szakadékot, ahonnan 
elindultunk. Mert minden lépés, mely nem a megindult fejlődés irányába tevődik, e felé a szaka-
dék felé visz. Ennek tudatában kell gondoznunk irodalmunkat, népünk őrlelkét! 

ECKHARDT SÁNDOR 

BALASSI BÁLINT ÉRSEKÚJVÁRI KALANDJA 

Rokonához, К а р у Sándorhoz, 1588 március 7-én Balassi Bálint a felszabadulás érzésé-
vel írja nevezetes levelében, ahol szíve minden t i tkát fel tárja : »Az Istennek hála én egészségben 
vagyok. Császár a pert megengedte, fizetésemet és helyemet úgy és ott rendelte, amint szinte 
kívántam, Újvárban.« A rongált levélből még azt is kivehetjük, hogy daliás öltözetben akar t a 
várba bevonulni, mert »két gém bokor tollat« és darócot kér Kapytól : cserében felkínál neki 
egy fiatal török foglyot. 

Korábbi leveleiből t ud juk , hogy 40—50 lovast kért és eltartásuk céljaira a szőllősi 
ispánságot, amit azonban úgy látszik nem kapot t meg.1 

A várba be is vonult . Ottani dolgairól eddig csak annyit tudtunk, hogy mihamar botrány 
tör t ki közte és a főkapitányságot ellátó Zamaria de Specia casa Ferdinánd között ennek fele-
sége miatt , aki úgy látszik szerelmes lett a daliás, gémtollas hadnagyba és felszarvazta urá t . 

Az asszonyügyről Károlyi Árpád felfedezése óta tudunk, aki közölte azt a levelet, 
melyet Balassi Bálint Ernő főherceghez írt Balassa András »rágalmai ellen«. I t t ugyanis ezt 
írta (1589 márc. 20) : 

»Hogy pedig engem a Ferdinánddal való viszályom miatt becstelennek nevez, mily 
igaz ez, azt Fenséged ítéletére hagyom, mint aki jól tud ja , váj jon bármi infámia ez ügyben rám 
bizonyult-e s váj jon az ítéletet kerültem-e vagy kívántam? De ha mindezt nem tudná is 
Fenséged, az az egy körülmény felment minden vétek gyanúja (hogy ne mondjam a becstelen-
ség) alól, hogy Ferdinánd úr az ő ki tűnő feleségét, kit a ráfogott bűn gyanúja miatt elűzött 
magától, magához visszavette, vele ú j házaséletet kezdett , a régi sérelmek emlékét örök 
feledésbe temetvén.« (összes művek I. 372.) 

Ezek után már csak arról tudunk Takáts Sándor közlése alapján, hogy a bécsi hadi 
tanács 1588-ban és 1589-ben többször foglalkozott Zamaria és Balassi viszályával, melyet 
a hadi tanács jegyzőkönyveinek regestái becsületügynek neveznek, sőt azt is említik, hogy az 
újvári tiszteket Balassi Bálint az eperjesi oktavális székre menetükben sértegette és tet t leg 
bántalmazta. A rövid regesták — az iratok elvesztek — azt is sejtetik, hogy ez az ügy is a 
Zamariáné ügyével volt valami összefüggésben (vö. Dézsi-kiad. 620). 

Már kiadásomban (I. 371) utal tam arra, hogy a nyitrai káptalan hiteles helyi levéltárá-
ban kell lenni egy okmánynak, amiből többet tudnánk meg a Zamaria-ügyről. Ezt az Országos 
Levéltár egyik elenchusából ál lapítottam meg, ahol a 37. számnál (1588—1590) említik, hogy 
Balassi Bálint kérésére vizsgálat indult és t anúka t idéztek meg a Zamaria Ferdinánd ál tal 
elkövetett becsületsértés miat t . Az elenchus ennyit mond : »Balassa Valentini ad instantiam 
inquisltio penes compulsorium ratione dehonestatis a Ferdinando Zamaria Capitanei Ujvarien-
sis 1588. 197. 1.« 

Ezt az okmányt találta meg most felvidéki ú t ján Klaniczay Tibor és mikrofilmjét 
nekem felhasználásra átengedte. A mikrofilmet a Magyar Tudományos Akadémia mikrofilm-
tára őrzi. 

1 Vö. összes művek I. 364. és 367. 
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Az okmány tulajdonképpen jegyzőkönyvi másolat : az eredeti jegyzőkönyv (minuta) 
és a kiadott hivatalos másolat (par) bizonyára Balassihoz került és elveszett. A sok paleográ-
fiai rövidítéssel és másolási hibával megterhelt írást sikerült teljesen kibetűznöm és örömmel 
lá t tam, hogy belőle világos fény árad a kényes ügy egyik jelentékeny fázisára : arra, hogyan 
kellett Balassi Bálintnak elhagynia Újvár t és miben állott az a becsületügy, melyről a hadi 
tanács jegyzőkönyveinek rövid szavú regestái beszélnek. Eddig ugyanis csak arról tudtunk, 
hogy Zamariának volt oka panaszkodnia becsületének sérelme miatt , hiszen önvédelmében 
Balassi is »iniuriá«-ról beszél, mely Zamariát felesége miatt érte. 

Az okmányt teljes latin szövegében és magyar fordításban itt adjuk : 

»Actio Magnifici domini Valentini Balassa de gyarmatt Nos Capitulum E [cclesiae] 
N [itriensis] memoriae comendamus per présentes significantes quibus expedit universis. 
Quod nos literas spectabilis et Magnifici domini Nicolai Istwanffy de Kysazzonffalwa Locum-
tenentis officii Palatinalis Regni Ungariae ac Sacratissimi Principis et domini domini Rudolphi 
sancti dei gratia electi Romanorum Imperatoris semper augusti ac Germaniae, Hungáriáé 
Bohemiae etc Regis Archiducis Austriae Ducis Burgundiáé etc Consiliarii Compulsorias pro 
parte Magnifici domini Valentini Balassa de gyarmatt patenter confectas et emanatas Nobis et 
amicabiliter sonantes et directas honore et vigiiantia quibus decuit receptimus in haec verba. 

Amicis suis etc. servitor. I taque hortationibus et requisitionibus praefati domini Locum-
tenentisofficii palatinalis in omnibus uti semper tenemurobtemperarevolentes una cum praefato 
Ladislao Koztolyany, homine [/?fgio] suo inter alios sous homines nominatim conscriptos 
preferato, Nostrum hominem videlicet venerabilem Magnificum Thomam Dombravium socium, 
f ra t rem et concanonicum Nostrum, ad praemissa suo modo fideliter peragenda, Nostro pro 
testimonio fidedigno duxeramus esse t ransmit tendum. Qui tandem exinde ad Nos reversi, 
Nobis sub juramento, in Generali decreto superinde expresso uniformiter retulerant hoc modo. 
Quomodo ipsi sabbatho primo ante Dominicam Septuagesimae, recens t ransactam preterito, 
•et alia die immediate sequente ad faciem Arcis [Wy War Vocata] Archiepiscopalis Vywar 
vocatae, in eodem comitatu Nittriensi existentis habitain, consequenterque ibidem ad prae-
fatos Egregios et Nobiles Praedicti Nittriensis comitatus homines, quos videlicet praefatus 
dominus exponens aut eius nomine homo suus, per eum ad id specialiter deputatus duxisset 
nominando personnaliter accessisse [n]t ,2 ab eisdemque (quibus et praefatus dominus [Judicia] 
Locumtenens officii palatinalis ut sese a dicendo super interrogatis mera rei veritate abstrahere 
non praesumpsissent, sub onere solutionis sedecim marcarum gravis ponderis in generali 
decreto superinde expresso per eos quorum interest immediate et pridem specialiter exigenda-
rum, serie praefa ta rum literarum suarum firmiter iniunxerat) ad fidem suam Deo debitam, 
fidelitatemque praefato domino Imperátori et Regi nostro ас Sacro eius Regio diademati 
observando, qualis ipsis de omnibus illis rebus et negociis de quibus nomine et in persona 
praefati exponentis fuissent interrogati, constitisset certitudo veritatis, scivisse[n]t, inquisi-
visse[n] t et expertus fuisse[n] t meram plenam atque omnimodam Certitudinis veri tatem 
fassique et a t t ract i fuissent modo et ordine tali. 

et Primo, Egregius Matthias Hwzzar miles Wywariensis juratus et examinatus fassus 
fuisset, Quod cum ipse ad dominum Ferdinandum Zamaria Capitaneum Wywariensem ivisset 
accipere veniam3 abeundi donum. Tunc idem dominus Capitaneus vehementer coram teste 
conquestus fuisset quomodo ambulasset cum domino Valentino Balassa et rogasset praefatum 

2 I t t mint alább a »scivissent, requisivissent stb.« alakoknál a szöveg hibásan egyes 
számot ad. 

3 I t t a szöveg határozottan 'venien' alakot ad, de szerintem ez csak íráshiba lehet. 
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t es tem ut ad eundem Valent inum Balassa iret et diceret ipsi ut exiret ex Arce quia si non 
exierit haydones mi t t e t ad ipsum, et curabi t ipsum [membratim vel] f r u s t a t im ad f r ameas 
proiïcere. Testis illuc ivisset ad postulat ionem domini Capitanei et illa eadetn verba dixisset 
domino Valentino Balasy. Qui rursum hoc renunciasset domino Ferd inando per tes tem ut bene 
videret dominat io sua, quod aga t , quia novit omnipotens Deus quod ipse in ea re, in qua ilium 
vexare t , plane esset innocens, et immunis. Boneque sciret hoc dominus Capitaneus quando 
ego per por tám, inquit , ingressus sum, tunc ipsi et aliis omnibus promisi et obl igatum me 
reddidi , si ego contra quempiam aliquod delinquerem, ita jure me stari velle e t iam minimo, 
velut i sub vexillo ipso et clava Suae Matt is essem const i tu tus . Porro tarnen et nunc licet 
dominus sum, si quod peccavi contra ipsum, suis modis deberet requirere me, quia l ibertate 
mea et ego uterer . Sed ut [constet ] palam sit et innotescatur ipsa Veritas, et cognoscat dominus 
Capitaneus, me in eo innocentem esse, renunciabo meae l ibertati de piano et para tus sum hie 
jure stare. Si convincar gra t iam capiti meo non queram. Postea al tera vice dominus Capi taneus 
per tes tem domino Valentino Balassa significasset. Quod propter deum peto ipsum, inqui t , 
exeat ex conspectu meo, quia iam non possum hoc inspicere, quod pater suus olim fuisset meus 
dominus non se bene res habebi t , exeat ex conspectu meo. Rogasset ipsum tes tem et iam 
dominus capitaneus, u t domino Valentino Balassa loqueretur a semetipso ut exeat foras. 
Test is abivisset et nunciata domino Valentino Balassa dixisset. Dominus Ballassa respondi t , 
quod exibit et volebat adhuc aliquod inagis domino Capitaneo nunciare, sed testis nunc ia tum 
non assumpsisset . Sed idem dominus Valent inus Balassa unam postea schedulam misisset in 
hospicium ipsius testis, in q u a [ f rac tum erat] summopere petiisse ut eandem schedulam detu-
lisse domino Capitaneo, et contenta schedulae aperiret eodem domino Capitaneo. E t in sche-
dulam hoc scripserat ut dominat io sua bene videat quod facit , quia sicut an t e ipsa significavi, 
inqui t , innocens sum ea in re. E t [quod] ista mea excusatio compu taba tu r vera esse, tunc 
videbit dominat io sua, quando praesens negocium finem sorcietur, quod ego dominationis suae 
amicus bonus fui, Proinde propter deum peto dominat ionem suam non me intriceret in [huius 
modo] hanc rem. Dominus Capi taneus adhuc per tes tem significasset domino Valentino Balassy 
velut i an tea u t exeat ex conspectu suo. Nunc et iam, inquit , peto ut exeat ex Arce. Si exibit 
non impediam ipsum, neque jure procedere cum eo, sed soli unico Deo relinquain u t ipse 
punia t eum pro me et vindicat hanc meam iniuriam. Testis vero pos tquam et ista verba domino 
Valent ino Ballassa retulisset s ta t im recepit se domum, quo abeundi veniam antea a domino 
Capi taneo perierat . 4 De ceteris contingentibus, inter par tes factis, nihil scivisset. 

I tem Egregius Johannes Baychy it idem Miles Wywariensis Suae Maiestatis in domo sua 
reper tus licet secundum fo rmám nostri jurament i p rae tac to rum Regii et nostri hominum non 
jurasset_sed in haec verba dixisset. Ad an imam meam, inquit , et conscienciain meam dico, 
quod veraciter dicam qaecumque scio. E t p r imum fassus fuisset se in negocio domini Valentini 
Balassa nihil aliud scire praeter quod eiusdem domini Valentini servitor, summo mane venisse 
ad ipsum. tes tem et dixisset sibi servitia domini sui petiisset ut paulisper ad se veniret in hos-
picium suum sed quia lutosum iter est, ecce, inquit , misit gradar ium domino u tendum. Ad 
praemissa testis respondissetservi tori domini Balassa. Non opus est, inqui t , ut dominat io sua 
pro me mi t te t equum quia et ego equos habeo, s ta t im ibo ad dominum suum. Interea dum 
test is illico voluisset ire, i terum dominus Ballasy testi per se: vi torem nunciasset, quod et reli-
quos dominos secum vocaret , tunc inter eundum testis incidisset in Egregium Michaelem Mezey 
ibidem militem, et interrogasset ipsum quonam iret, respondisset ipse Michael Mezei, vocat me, 
inqui t , Valent inus Ballassa. Interea veni t et alius domini Valentini Balassa servitor qui dixisset 
iam dominum suum abi isse. Qui au t em persecuti fuissent dominum Balassa iniuria, ipse 
test is plane nescivisse dicere. Saltern hoc addidisset , quod [occupatores bonorum Do. Balassa] 
e x jussu domini Capitanei, isti fuissent. Unus ipse testis solus, a l ter Michael Mezey, tercius 

4 Téves : ' receperat ' he lye t t . 
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Franciscus Maghy, quartus vexillifer Germanorum, quintus et sextus duo Vice Castellani 
nempe Jacobus Nagy et Josephus Alberth, in domum domini Balassa profecti ob earn causam, 
ut servitcres ipsius domini Ballassa nullum damnum in rebus domini sui faciant vel aliquo modo 
[eiusdem] res quascumque circa domum habitas disperdant. E t ipse dominus Capitaneus 
etiam clavem ipsis eodem missis hominibus ad se accipere jusserat. E t dixerat : ecce, inquit , 
scribam domino Capitaneo Generali an illi concedendae sint res ipsius vel non, ego nolo apponere 
meas manus. 

I tem Magnificus dominus Johannes Drascowytt Suae Maiestatis Miles ibidem in domo 
sua repertus, juratus et examinatus fassus fuisset. Quod in quadam papiro fuissent quidem 
pulveres involuti pro summenda medicina, in qua papiro scriptum ita fuisset recordaretur tes-
tis quod nempe in puro vino sumat, post sumptionem per duas horas quiescat, ac tandem panem 
jurulentum comedat. E t quod domina rogasset ut intraret, quia et ipsa infirmaretur, quod non 
videret, (vulgariter, Es hogy az azzony kerthe, hogy be jeoyen merth eoys betegh legyen hog^ 
nem lathatnaya). Item et hoc idem praedictus dominus testis fassus fuisset, se illas literas, 
quas sibi dominus Balassa miserat, statim domino Capitaneo exhibuissef t ] . E t ipse dominus 
Capitaneus respondisset, Non est inquit necesse illos detinere quia ego pro illis spondebo 
(felelek eretek) Et hoc addisset testis quod nempe dominus Capitaneus medio Egregii Pauli 
Hata lmy promisisset, et significasset domino Ballasy jus postulanti [exeat, inquit] ut solum-
modo exiret. Nunc cum illo jure procedere nollet sed in posterum etiam esset cum inventurus, 
si quid negocii ab ipso haberet. Addidisset superinde et hoc ipse testis. Quod cum ipse iterum 
domum reversus fuisset à Comitatu domini Valentini Balassa ex Nova arce exeuntis, vidisset 
per portám exeuntes Hwzarones ex militibus Suae Maiestatis, Egregii Johannes Bornemyzza, 
Georgium Tarb, Stephanum Komaromy, ex servitoribus vero domini Capitanei, Andreám 
literatum et Kynchy fuissent. 

Item Magnificus dominus Onorius Thonhawser eiusdem Sacrae Caesareae et Regiae 
Maiestatis ibidem in Wywar miles domi suae repertus, juratus et examinatus fassus fuisset. 
Quod ipsemet dominus Capitaneus voluisset insequi dominum Valentinum Balassa, sed ipse 
testis disuasisset ne eat et non ivit postea. Deinde unus servitorum domini Capitanei acciperet 
dicendo domino : Insequemur nos eum dixisset : Am lássátok a teob Barathymothjs hywyatok 
welletek, meegh kwlchothis adok nekyek. Insequutores fuissent ex Militibus suae Maiestatis 
Georgius Tarb, Johannes Bornemiszza, Stephanus Komaromy, E x servitoribus domini Capita-
nei, Andreas literátus uterque Palffy et Nicolaus Racz. 

Item Egregius Franciscus Borkezy, eiusdem Suae Maiestatis Miles ibidem in domu sua 
repertus juratus et examinatus fassus fuisset, Quod dominus Capitaneus inisisset post domi-
num^Valentinum Balassa Georgium Tarb, Johanem Bornemiszza, servitores Suae Maiestatis, 
suos vero servitores duos unum videlicet et alterum Andreám literatum, Nicolaum Racz et 
tubicinnatorem. Et hoc fassus fuisset testis quod nempe dominus Capitaneus misisset supras-
criptos nobiles occupare domini Balassa domum et substanciam. 

Item Egregius David-Paxy, ibidem S. Maiestatis miles, juratus et examinatus fassus 
fuisset se nihil scire nisi quae ab aliis audivisset. 

Item Egregius Petrus Racz ibidem S. Maiestatis certoruin militum waywoda domi suae 
repertus juratus et examinatus fassus fuisset. dominum Capitaneum misisse post dominum 
Valentinum Balassa, nempe Johannem Bornemizza, Georgium Tarb , Stephanum Komaromy, 
Andreám li teratum. Et quod idem dominus capitaneus occupasset domum domini Balassa 
cum tota substantia ; occupatores vero fuerint superius per Johannem Baychy nominati. 
Vidisset et hoc testis dum quendam currum farina et aliis victualibus oneratum ipsius domini 
Balassa ex itinere in arcem deduxissent. f 

I temEgregiusPetrus Raczjaurinensis , similiter ibidemservitorum militum waywoda domi 
suae repertus juratus et examinatus fassus fuisset nihil scire quia ipse protunc domi non fuisset. 

448 



Item Nobilis Blasius literátus Marvvsy, ineadem wywar waywoda juratus et examinatus 
fassus fuisset. Quod ipse protunc apud alium quendam amicum suum in prandio fuisset et 
audivisset illuc. Ecce, inquit, dominus Capitaneus post dominum Balassy misit. Amodo 
fassus fuisset quod Stephanus Komaromi post ipsum fuisset et ipsiusmet servitores. Praeterea 
nihil scivisset. 

Item Nobilis Stephanus Zylagy, itidem ibidem waywoda S. Maiestatis domi suae repertus 
juratus et examinatus fassus fuisset, se non audivisse ex ore domini Capitanei quod ipse post 
dominum Balassa misisset milites sed eos vidisset redeuntes, nempe Georgium Tarb et unum ex 
servitoribus domine Consortis suae. Hoc etiam fassus fuisset quod dominus Capitaneus com-
misisset cum drabanthonibus (?) custodiare domini Balassa domum. Nihil scivisse aliud dicere. 
Fuissent autem post dominum Balassy S. Maiestatis servitores Johannes Bornemyzza et 
Stephanus Komaromy domini Capitanei vero servitor fuisset Johannes Horwatt . 

Item Egregius Michael Mezey in eadem Nova arce S. Maiestatis miles ibidem repertus 
juratus et examinatus fassus fuisset. Se ignorare u t rum dominus Capitaneus praefato post 
dominum Balassa misisset multos homines, sed vidisset dum fuissent reversi in arcem et 
vulneratum servum quoque vidisset. De occupatione vero fdomu] Bonorum domini Balassa 
fassus fuisset uti precedens testis Johannes Baychy. 

Item Nobilis Mathias Baranyay ibidem Wayda juratus et examinatus fassus fuisse se 
solummodo audivisse ab aliis, quod dominus Capitaneus misisset post dominum Balasy. Hoc 
etiam se audivisse confessus [dixisset] fuisset dum reversi fuissent dixisset per jocum Johannes 
Waczy : ecce, inquit, ducimus unum captivum. Audivisset e t hoc quod apud eundem capti-
vum seu vulneratum invenissent centum florenos. 

Item Nobilis Franciscus Magy in eadem Nova arce suae Mttis miles domi suae repertus 
juratus et examinatus fassus fuisset, Se pro certo nescire u t rum dominus Capitaneus miserit 
post dominum Balassa, sed dum reversi fuissent vidisset ipsorum equos duci ad eorum singula 
hospicia, tum temporis enim fuisset hoSpicio Egregii Pauli Chwzy, et ita audivisse à Johanne 
Waczy joco dicente : Ecce, inquit, domini Capitanei servitores ducunt unum captivum. Et ii 
fuissent Johannes Bornemiszza, Andreas literátus, Georgius Tharb, Stephanus Komaromy. 
Addiddisset et hoc testis, quod nempe dominus Capitaneus ipsum testem cum aliis supradictis 
miserai ad occupandam domini Balassy domum modo suscepto. 

Item Egregius Stephanus Balogh miles Suae Maiestatis ibidem juratus et examinatus 
fassus fuisset ; se tunc temporis non fuisset domi necquidquod se scire nis quod ab aliis audi-
visset. 

Serien? itaque super huiusmodi fassionibus et at testationibus dictorum testium resci-
taeque veritatis praemissorutn literas tandem praefato domino exponenti jurium suorum 
futura praecavenda necessarias, ad fidelem praefatorum Regii et nostri hominum relationem, 
sub sigillo nostró capitulari extradandas esse duximusetconcedimus communi suadente justicia. 

Datum tercia die U l t i m i diei executionis et reportationis praenotatorum. Anno domini 
millesimo Quingentesimo Octogesimo Nono [supradictis]« 

Mindez magyar fordí tásban így hangzik : 

)>Nagys. gyarmati Ballassa Bálint peres ügye. 
Mi a nyitrai püspökség káptalana tuda t juk jelen írásunkkal mindazokat, akiket illet, 

hogy mi tek. és Nags, kisasszonfalvi Is tvánffy Miklósnak, Magyarország nádori hivatala 
helyettesének, és a felséges fejedelemnek és úrnak, Rudolfnak, Isten kegyelméből mindig 
fenséges római és német császárnak, Magyarország, Csehország stb. királyának, Ausztria 
főhercegének, Burgundia s tb . hercegének tanácsosa gyarmati Ballassa Bálint részére nyilván-
valóan kibocsátott és a tisztességhez és éberséghez illően barátilag hangzó és hozzánk intézett 
felszólító levelét kaptuk, mely így hangzik : 
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Barátainak stb. szolgája. Tehát a felülmondott nádori hivatal helyettes ura buzdításá-
nak és megkeresésének mindenben, mint mindenkor, engedelmeskedni akarván a fentemlített 
Kosztolányi Lászlóval, az ő emberével, akit a név szerint összeírott emberei közül kiválasz-
to t tunk, a mi emberünket, ti. tisztelendő Ngs Dombravszky Tamást , társunkat , testvérünket 
és kanonoktársunkat az előbb említett ügyekben szabály szerint hűségesen eljárandó a mi 
hiteles tanúságunk céljából kiküldöttük. Akik tehát ezután hozzánk visszatérve nekünk a fen-
tebb idézett ide vonatkozó köztörvényben előírt eskü alat t egybehangzóan ily módon számol-
tak be. Hogy ők a most elmúlt septuagesima vasárnap előtt múlt szombaton, és a közvetlen 
rákövetkező másodnapon a Nyitra megyében fekvő Érsekújvárnak nevezett várban és követ-
kezésképpen ugyanott a felülmondott Nyitra megyei emberek, a fentnevezett tekintetes és 
Nemes urakhoz, akiket ti. a fentemlített úr vagy az ő nevében az ő embere, kit ő e célra külön 
kiküldött , megnevezett, személyesen elmentek, és tőlük (kiknek a fentnevezett nádori hivatal 
helyettese szigorúan lelkére kötötte, hogy a kihallgatás folyamán mondandókban a tiszta 
igazságtól eltérni ne merészeljenek az idevonatkozó köztörvény értelmében előírt t izenhat 
nehéz márka fizetésének terhe alat t , melyet azok ha j tanak be közvetlenül és egyenkint, akik-
nek ez a tiszte) Istennek tartozói hitükre és a fentnevezett császár és király uraknak és az ő 
szent királyi koronájának tartozó hűségüket megtartva, tudakolják meg, kérdezzék ki és tapasz-
tal ják meg, milyen az ő szemükben az igazság bizonyossága mindazokban az ügyekben és dol-
gokban, melyekről a felperes nevében és személyében kihallgat tat tak, a következőképpen 
vallottak és foglalták össze : 

És először : Tekintetes Huszár Mátyás újvári katona megeskettetvén és kihallgattat-
ván, azt vallotta, hogy mikor ő Zamaria Ferdinánd újvári kapi tány úrhoz ment, hogy enge-
délyt kapjon, hogy hazamehessen, akkor ugyanazon kapi tány úr a tanú előtt hevesen panasz-
kodott , hogyan járt Balassa Bálint úrral és kérte az említett tanút , hogy menjen el ugyanazon 
Balassa Bálinthoz és morçdja meg neki, menjen ki a várból, mert ha nem megy ki, ha jdúka t 
küld reá és [izenként vagy] darabokra kaszaboltat ja. A tanú elment oda a kapi tány úr kérésére 
és ezeket a szavakat elmondta Balasy Bálint úrnak, aki viszont azt üzente Ferdinánd úrnak a 
tanú által, hogy jól gondolja meg ő Nagysága mit csinál, mert tudja a mindenható Isten, hogy 
б abban a dologban, mellyel őt gyötri, teljesen ár ta t lan és bűntelen. »Jól tud ja azt a kapi tány 
úr, mondotta, hogy mikor én a kapun beléptem, akkor neki és mindenki másnak megígértem 
és köteleztem magamat, hogy ha én valaki ellen valamit vétenék, úgy még a legkisebbel szem-
ben is törvényt állok, ha ő Felségének zászlaja és jogara alat t vagyok. Továbbá bár most is 
úr vagyok, ha valamit vétet tem ellene, a maga módján kellene megkeresnie engemet, mert 
jogommal én is élhetnék. De hogy nyilvánvaló legyen és köztudomásra jusson maga az igazság 
és hogy megismerje a kapi tány úr, hogy én abban ár tat lan vagyok, teljesen lemondok jogomról 
és kész vagyok i t t törvényt állni. Ha rám bizonyulna a vád, kegyelmet nem kérek fejemnek«. 
Azután viszont a kapi tány úr a tanú által Balassa Bálint úrnak azt üzente, hogy : »Az Istenre 
kérem őt, mondotta, menjen el szemem elől, mert ha nem venném tekintetbe, hogy az ő apja 
valamikor az én uram volt, nem volna ilyen jó dolga ! Menjen el a szemem elől !« Kérte magát a 
tanút arra is a kapi tány úr, hogy beszéljen olyan értelemben Balassa Bálint úrral, hogy magától 
menjen ki. A tanú elment és az üzenetet elmondta Balassa Bálintnak. Ballassa úr azt vála-
szolta, hogy kimegy és egyúttal továbbiakat akar t a kapi tány úrnak üzenni, de a tanú az 
üzenetet nem vállalta fel. De ugyanez a Balassa Bálint úr aztán egy levélkét küldött magának a 
tanúnak a lakására, amelyben erősen kérte, hogy azt a levélkét vigye el a kapi tány úrnak és a 
levélke tar ta lmát jelentse ugyanannak a kapi tány úrnak. És a levélkében azt írta, hogy ő Nagy-
sága jól nézze meg, mit tesz, mert mint azelőtt üzente, mondotta, »ártatlan vagyok abban a 
dologban és az az én mentségem igaznak fog bizonyulni. Majd meglátja б Nagysága, ha ez a 
jelen ügy véget ér, hogy én ő Nagyságának jó bará t ja voltam. Ezért, az Istenre kérem ő Nagy-
ságát, ne keverjen bele engem ilyen dologba.« A kapi tány úr a tanú által üzente Balassy Bálint 
úrnak mint azelőtt, hogy menjen el a szeme elől. »Most is kérem, mondotta, hogy menjen ki a 
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várból. Ha kimegy, nem akadályozom őtet, sem törvényesen nem fogok eljárni ellene, hanem 
csupán az egyetlen élő Istenre hagyom, hogy ő bosszulja meg ezt az én sérelmemet.« A tanú 
pedig miután ezeket a szavakat Balassa Bálint úrnak elmondotta, azonnal hazament, ahová 
távozásra a kapi tány úrtól engedélyt kapot t . A többi részletekről, melyek a felek között tör-
téntek, semmit sem tud. 

Továbbá tek. Bajcsy János, ő Felségének ugyanott újvári katonája a házában megtalál-
ta tván, bár a királyi és a felülmondott sa já t emberünk mintája szerint esküt nem tet t , mégis 
ilyen szavakat mondott : »Lelkemre, mondotta, és lelkp'smeretemre mondom, hogy igazán 
mondom el mindazt, amit tudok.« És először azt vallotta, hogy ő a Balassa Bálint úr dolgában 
semmi mást nem tud, mint azt, hogy ugyanazon Bálint úr szolgája kora reggel eljött a tanúhoz 
és azt mondotta, hogy urának szolgálatára kéri, hogy rövid időn belül jöjjön el hozzá lakására, 
de hogy mivel az út sáros : »íme, mondotta, küldött egy hátaslovat az úr, használatára.« 
Mindezekre a tanú ezt válaszolta Balassa úr szolgájának : »Nincs szükség, mondotta, hogy ő 
Nagysága miat tam lovat küldjön, mivelhogy nekem is van lovam. Rögtön megyek az urához.« 
Miközben a tanú azonnal oda akar t menni, Balassy úr újra üzente szolgája által, hogy a többi 
urakat is magához hívat ja . Aztán menetközben a tanú találkozott tek. Mezey Mihállyal, aki 
ugyanott katona és kérdezte őt, hová megy. Azt felelte Mezey Mihály : »Hív engem, mondotta , 
Ballassa Bálint.« Közben jött Balassa Bálintnak egy másik szolgája, aki azt mondta, hogy ura 
már elment. Hogy pedig kik üldözték Balassa urat , törvényellenesen, maga a tanú egyáltalán 
nem tudja megmondani. Csupán azt te t te hozzá, hogy a kapi tány úr parancsából [Balassa úr 
jószágának elfoglalói] ezek voltak : Egyik maga a tanú, a másik Mezey Mihály, harmadik 
Magyi Ferenc, negyedik a németek zászlótartója, ötödik és hatodik két alkapitány, mégpedig 
Nagy J a k a b és Albert József, akik Ballassa uram házába azért mentek, hogy Balassa úr szol-
gái semmi kár t az urak dolgaiban ne tegyenek vagy valami módon a ház körül levő akármi-
féle holmikat elprédáljanak. És maga a kapitány úr meghagyta, az oda kiküldött embereinek, 
hogy a kulcsot neki adják át . »És, mondotta , íme írok a főkapitány úrnak, hogy meg kell-e 
hagyni neki az ő holmiját vagy nem. Én nem akarok azokhoz hozzányúlni.« 

Továbbá Ngs. Draskovit János úr, ő Flesége katonája , ugyanott az ő házában talál tat-
ván, megesküdött és kihallgattatott és azt vallotta, hogy egy papírban voltak bizonyos porok 
becsomagolva, melyeket orvosságként kell bevenni, mely papírban az volt írva, mint emléke-
zik a tanú, hogy aki azt tiszta borban veszi be,-a bevétel u tán két óráig pihenjen, és végül 
áz ta tot t kenyeret egyék. És hogy az asszony kérte, hogy bemehessen, mert ő is beteg, hogy nem 
lá that ja , (köznyelven : És hogy az asszony kérte, hogy bejöjjön, m e r t ő is beteg legyen, hogy 
nem láthatnája) . Továbbá az említett tanú azt is vallotta, hogy ő azt a levelet, melyet neki 
Balassa úr küldött , azonnal megmutat ta a kapi tány úrnak. És a kapi tány úr azt felelte : 
»Nem szükséges, mondotta, őket lefogni, mert én felelek'érettük.« És még azt is hozzátette a 
tanú, hogy a kapi tány tek. Hata lmy Pál ú t ján megígérte és megüzente Ballasy úrnak, aki 
törvénylátást kért , hogy csak menjen ki. Most ő vele a törvény szerint eljárni nem akar, hanem 
a jövőben is megtalálja őt, ha valami dolga van vele. Hozzátette még ezenfelül azt is a t anú , 
hogy mikor ő ismét hazatért az Érsekújvárból távozó Balassa Bálint úr társaságából, lá t ta , 
amint a kapun kimentek a huszárok ; ő felsége katonái közül Bornemissza János, Tarb György, 
Komáromi István, a kapi tány úr szolgái közül pedig András deák és Kincsi. 

Továbbá Ngs. Thonhauser Honorius úr, ő cs. és kir. felségének újvári ka tonája ő házá-
ban megtaláltatván, megeskettetvén és kihalgat ta tván azt vallotta, hogy maga a kapi tány úr 
akar ta üldözőbe venni Balassa Bálint urat , de ő a tanú lebeszélte róla, hogy elmenjen és aztán 
nem is ment el. Aztán a kapi tány úr egyik szolgája vállalta, így szólván az úrhoz : »Üldözzük 
majd mi őtet.« Mire ezt mondotta : »Am lássátok! A több barátimot is hívjátok veletek, még 
kulcsot is adok nékiek.« Az üldözők voltak ő Fels, katonái közül Tarb György, Bornemissza 
János, Komáromi István. A kapi tány úr szolgái közül András deák, mind a két Pálffy és Rácz 
Miklós. 
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Továbbá tek. Borkeszi (Borkezi?) Ferenc, ő Fels, katonája ugyanott házában megtalál-
ta tván megeskettetvén és kihallgattatván vallotta, hogy a kapi tány úr Balassa Bálint úr után 
küldötte Tarb Györgyöt, Bornemisza Jánost , ő Felsége szolgáit, és két saját szolgáját ti. egyi-
ket András deákot, másikat Rácz Miklóst és a t rombitást . És azt vallotta a tanú, hogy a kapi-
tány úr küldötte a fentemlített nemes urakat,hogy foglalják el Ballassa uram házát és vagyonát. 

Továbbá tek. Paksi Dávid ugyanott ő Felsége katonája , megeskettetvén és kihallgat-
t a tván vallotta, hogy б semmi egyebet nem tud, mint amit másoktól hallott. 

Továbbá tek. Rácz Péter, ugyanott б Felsége bizonyos katonáinak va jdá ja házában 
talál ta tván megeskettetvén és kihallgattatván, vallotta, hogy a kapi tány úr Balassa Bálint úr 
után küldötte Bornemissza János t , Tarb Györgyöt, Komáromi Istvánt, András deákot. És . 
hogy ugyanazon kapi tány úr elfoglalta Balassa úr házát egész vagyonával. A foglalók pedig 
azok voltak, akiket Bajcsy János feljebb megnevezett. Lát ta azt is a tanú amint Balassa 
uramnak egy liszttel és egyéb élelmiszerrel megrakott szekerét az útról a várba behaj to t tak . 

Továbbá tek. Rácz Péter, győri születésű, hasonlóképpen ugyanott a katonaságban 
szolgálók va jdá ja , házában talál tatván, megeskettetvén és kihallgattatván azt vallotta, hogy 
semmit sem tud, mert ő akkorában nem volt ot thon. 

Továbbá nemes Marusy Balázs deák, ugyané várban vajda, megeskettetvén és kihall-
ga t ta tván azt vallotta, hogy б akkoriban egy másik barát jánál reggelizett és ott hallotta : 
»íme, mondotta, a kapi tány úr Balassi uram után küldött.« Még vallotta, hogy Komáromi 
István utána volt és annak a szolgái. Ezenkívül semmit sem tud. 

Továbbá Szilágyi István, ugyancsak ugyanott ő Fels, va jdá ja , lakásán megtalál tatván 
megeskettetvén és kihallgattatván, azt vallotta, hogy ő nem hallotta a kapi tány úr szájából, 
hogy ő Balassa úr után katonákat küldöt t , de lát ta őket, amint visszajöttek, ti. Tarb Györgyöt 
és egyet az б asszonya szolgái közül. Azt is vallotta, hogy a kapi tány megbízta, hogy dara-
bon tokka l^ ) őriztesse Balassa úr házát . Egyéb semmit nem tud mondani. Balasy Bálint úr 
u tán voltak pedig б Fels, szolgái, Bornemissza János és Komáromy István, a kapi tány úr 
szolgája pedig Horvát János volt. 

Továbbá tek. Mezey Mihály ugyanabban az Újvárban ő Fels, katonája , ugyanott meg-
ta lá l ta tván megeskettetvén és kihallgattatván azt vallotta hogy б nein tudja , hogy a kapi tány 
úr sok embert küldött-e Balassa úr után, de látta amint visszajöttek a várba és egy sebesült 
szolgát is látott . Balassa uram holmijainak elfoglalásáról úgy vallott, mint az előző tanú, 
Bajcsy János. 

Továbbá nemes Baranyay Mátyás, ugyanott vajda , megeskettetvén és kihallgattatván 
azt vallotta, hogy б csupán másoktól hallotta, hogy a kapi tány úr Balasy úr után küldött . 
Vallotta azt is, hogy hallotta, amint visszajővén Váczy János tréfásan mondotta : »íme, 
mondotta, hozunk egy foglyot.« Hallotta azt is, hogy ennél a fogolynál vagy sebesültnél száz 
forintot talál tak. 

Továbbá nemes Magyi Ferenc ugyanezen Újvárban ő Fels, katonája , házában találtat-
ván, megeskettetvén és kihallgattatván azt vallotta, hogy б bizonyosan nem tudja , hogy a 
kapi tány úr küldött-e Balassa uram után, de amikor visszatértek, látta amint lovaikat egyen-
ként haza vezették. Akkori időben ugyanis tek. Csúzi Pál házánál volt és így hallotta, amint 
Váczy János tréfásan mondotta : » íme, mondotta, a kapi tány űr szolgái hoznak egy foglyot.« 
És ezek voltak Bornemissza János, András deák, Tharb György, Komáromi István. Hozzátette 
azt is a tanú, hogy a kapi tány úr, őt a tanút más fent nevezettekkel együtt elküldte Balassy úr 
házának elfoglalására, amint azt ők vállalták. 

Továbbá tek. Balogh István, ő Felségének ugyanott katonája , megeskettetvén és kihall-
ga t ta tván azt vallotta, hogy б abban az időben nem volt odahaza és hogy nem tud semmi mást, 
mint amit másoktól hallott. 

Végül tehát a fentnevezett tanúk vallomásainak és tanúságainak ily módon összeállí-
tot t rendjét és az előző dolgokról kitudakolt igazságról írt levelet, melyre a felperes úrnak sa já t 
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jogainak megvédésére szüksége van, a királyi és sa já t emberünk hűséges jelentése alapján a 
közönséges igazság szerint káptalani pecsétünk a la t t k iadat tuk és kiszolgáltattuk. 

Kelt az előbb elmondottak végrehajtásának és jelentésének utolsó napjától számított 
harmadik napon 1589-ben.« 

Az okmány alapján rekonstruálhat juk a történteket . Az asszonyról, kiről megállapí-
to t tam, hogy korábban a selmeci bányagróf Scheuchenstuhl Vilmos özvegye volt ( Ismeretlen 
B. B. 162. 1.) és családi nevén a Zandegger Lucia nevet viselte, csak egyetlen tanú nyilatkozik, 
de amit mond, bizonyítja, hogy az asszony halálosan szerelmes volt költőnkbe, mert hiszen a 
katona tanú, Draskovith János szerint : »az asszony kérte, hogy bejöjjön, mert ő is beteg 
legyen, hogy nem láthatnája.« Közelebbit azonban nem mond arról, hogy hol, mikor és milyen 
körülmények között hangzott el ez a szerelmi nyilatkozat. Az »is« szó talán azt jelenti, hogy 
akkor Balassi beteg volt, és betegsége a la t t akar ta Zamariáné meglátogatni, ami annál is 
valószínűbb, mert az asszony szavai előtt a tanú bizonyos al tató porokról beszél, melyeket 
Balassinál látot t . 

Kevésbé világos az, amit Draskovith János valami levélről mond, melyet Balassi neki 
küldöt t , s amit ő sietve megmutatot t Zamariának. Ez a levél talán valami Zamariánénak szóló 
üzenet lehetett, és küldöncnek Draskovithot használta fel Balassi, de az beárulta a kapi tány-
nak. Ezt abból lehet gondolni, hogy a kapi tány azt válaszolta Draskovithnak, nem kell őket 
lefogni (detinere), mert ő »felel érettük«. Vagyis majd ő maga elintézi a dolgot. 

A többi vallomás mind a heves olasz, de magyarul jól beszélő fér j bosszúállásáról számol 
be. Egyelőre megelégedett azzal, hogy stante pede kiutasí totta a várból. Üzenetvivőként egy 
Huszár Mátyás nevű ka toná já t használta fel, aki éppen távozási engedélyéért jött hozzá. 
Huszár előtt kiöntötte elkeseredettségét és vele üzentette meg Bálint úrnak, hogy azonnal 
takarodjék ki a várból, mert ha ki nein megy, hajdúi t küldi rá és felkoncoltat ja. 

Balassi az üzenet vétele után szokása szerint viselkedett. Először is, és a továbbiakban 
is, teljesen ár ta t lannak mondja magát a dologban és ennélfogva válaszüzenetében kérte a 
kapi tányt , álljon el szándékától. De mint mindig, más bajos dolgaiban is, a törvényre hivatko-
zik, és azt kívánja, hogy ha a kapi tánynak baja van vele, állítsa törvény elé, mert hiszen, 
— valószínűleg, hogy az ellene irányuló ellenszenvet leszerelje, — már szolgálatba lépésekor 
rögtön kijelentette, hogy nem kell tőle félni, mert ő nem él mágnási előjogaival : haj landó a 
legkisebb embernek is törvényt állni, míg katonai szolgálatban van. De a kapi tány nem Wer-
bőczy szellemében akarta családi botrányát elintézni s azért újra megüzente, hogy takarodjék 
szeme elől, de azonnal. S itt tudunk meg valamit Zamariáról, amit eddig szintén nem tudtunk : 
az t , hogy Balassi János zólyomi főkapi tány alat t szolgált fiatal korában és hogy fia csak apja 
jó emlékének köszönhette, hogy nagyobb ba j nélkül hagyhat ta el a várat . A becsületében sér-
t e t t fér j érthetően nem akar ta a botrányt még azzal fokozni, hogy bíróság elé vigye szégyenét ; 
olasz temperamentuma sem igen fért össze egy házasságtörési ügy prókátori elintézésével. 
S ezért újra meg újra megüzente : takarodjék el tüstént szeme elől, inert különben megkeserüli. 
Balassi erre lehorgasztott fővel csakugyan eltávozott a várból, miután előbb még egyszer 
levélben kísérelte meg megpuhítani parancsnokát : ámde hiába. 

Mielőtt eltávozott volna, bizonyára Huszár Mátyás ide-oda járkálása alat t , barátaihoz 
folyamodott tanácsért vagy segítségért. Egy Bajcsy János nevű katonához küldte tehát kora 
reggel szolgáját, és vele együtt egy hátaslovát, — tekintettel az utcák lucskos állapotára, — 
hogy sietve jöjjön hozzá. Miután Bajcsy büszkén azt válaszolta, hogy neki is van lova, útnak is 
indult . Ú t j ában találkozott Mezey Mihállyal, egy másik katonával, akit szintén hivatott Balassi. 
Közben azonban Balassinak egy másik szolgája jött , jelentve a Balassi háza felé ügető katonák-
nak, hogy ura már elhagyta a várat . Alighanem akkor már megkapta a kapi tány utolsó fenye-
gető üzenetét és a »periculum in mora« aranyszabály szerint jobbnak látta kereket oldani. 

A tanúvallomások legnagyobb része aztán már arra vonatkozik, hogy a kapi tány 
üldözőbe vette hadnagyát és elfoglaltatta házát . Erre vonatkozólag mondja a német katona, 
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Thonhauser Honorius, hogy maga a kapitány akar ta üldözőbe venni, talán hogy sajátkezőleg 
szúrja le, mert közben megbánta, hogy olyan nagylelkűen bánt el becsületén foltot ejtő had-
nagyával, de Thonhauser lebeszélte róla. Ekkor hadnagyai maguk ajánlkoztak, hogy üldözőbe 
veszik a menekülő hadnagyot. A kapi tány erre, mintegy a felelősséget elhárítva magáról, azt 
mondotta : »Ám lássátok !« De azért a vár kapukulcsát is á tadta nekik és további erősítéseket is 
adot t melléjük. Az üldözők részben császári ka tonák/részben magának a kapi tánynak szolgái 
voltak, sőt köztük volt az a Mezey Mihály is, akit Balassi távozása előtt magához kért . A tanúk 
jelentékeny része látta, amint az üldözők visszatértek, egyik-másikuk azt is tudja , hogy Balas-
sinak egyik szolgáját megsebesítették és fogolyként behozták a várba, amiből az derült ki, hogy 
összecsapás is tör tént az országúton, de Balassinak sikerült megszabadulnia üldözőitől, akik 
különben még egy liszttel és más egyéb holmival megrakott szekeret is hoztak zsákmányként 
magukkal. A megsebesített fogolynál is találtak bő zsákmányt : száz forintot. 

Ezenfelül Zamaria Balassi házát is megszállatta darabontjaival. Egyik tisztje aztán 
levelet küldött a kapi tánynak, hogy megkérdezze, vajon nem kellene-e az ott talált holmit 
visszaadni a tulajdonosnak? A kapi tány ürügye szerint a házfoglalásra azért volt szükség, hogy 
megakadályozza Balassi szolganépét a házban és a ház körül található vagyon elherdálásában. 

Mi történt aztán a holmival, nem tudjuk, de a végvári zsákmányoló szellemet ismerve 
biztosra vehet jük, hogy Balassi, aki Újvárra való bevonulása előtt is szegény, lerongyolódott 
ember volt, semmit sem látott többé viszont érsekújvári szolgálata a lat t szerzett vagyonából. 

Pontosan mikor folyt le ez a kaland, nem tud juk , mert a tanúvallomások erről hallgat-
nak, de mivel a tanúkihallgatások 1589. február 12-én (septuagesima előtti szombaton) és a 
következő napon folytak le Érsekújvárban, és figyelembe véve azt is, hogy Balassinak is idő 
kellett, míg a nádori helytartón át a nyitrai káptalan hiteles helyi embereit megkereshette, 
továbbá mivel a haditanács jegyzőkönyvei szerint még Balassi alkalmaztatása csak 1588 
áprilisában lett végleges, 1588 május—december hónapjaira tehet jük a botrány lefolyását. 

Az irodalomtörténet szempontjából persze jó volna pontosabb dátumot tudni. Tudni-
illik ugyanabban a levélben, ahol a költő érsekújvári alkalmaztatását jelenti К а р у Sándor-
nak, dicsekszik el előlegezett hódításával : »ha Isten karácsonyig éltet, azt gondolom, nagy úr 
leszek«. Az utána te t t vaskos kifejezéssel együtt ez azt jelenti, hogy már megkezdte ostromát 
özvegy Ungnádné Losonczy Anna ellen, vagyis a Júlia-énekek keletkezését ettől az időtől 
kezdve számíthatjuk.Viszont jó volna tudni, vajon az érsekújvári újabb botrány nem játszott-e 
szerepet abban a merev elutasító viselkedésben, mellyel Losonczy Anna volt szeretője ú j , 
ezúttal matrimoniális célú udvarlását fogadta? 

Jól domborodik ki az ügyből a háromszög két főszereplőjének jelleme : a heves olasz úr 
temperamentuma, mikor szóba sem akar állni a mentegetőző ellenféllel, sőt miután megígéri, 
hogy szabadon hagyja futni , üldözőket küld utána : hátha azok levágják, ha már ő nem áll-
hatot t személyesen bosszút a sértésért, saját szavai szerint az élő Istenre bízva a bosszúállást. 
És a női szíveket láncra fűző költő, kora Alcibiadese, mint Rimay szépsége miatt nevezi, aki 
mindig ár ta t lannak érzi magát (talán mert az asszony fu to t t utána) és mindig Werbőczy 
törvényeinek hadállásába menekül, ha érzi, hogy egy kicsit mégis ludas a dologban. 

Ezek után már megértjük azt is, hogy miért akar tak az érsekújvári tisztek az eperjesi 
oktavális székre menni. Balassi hívta őket perbe, de mielőtt odaértek volna, ú t juka t állta szi-
dalmaival és kardjával . A vérmes és jogaiban magát sértve érző ember kitöltötte bosszúját 
azokon, akik Zamaria szolgálatában őt üldözőbe vették, szolgáját elfogták és megsebesítették, 
holmiját elrabolták és ráadásul még csúful meg is fu tamí to t ták , mert hiszen akkor bizonyosan 
túlnyomótöbbségben voltak. Apanasztevő tisztek nevei bizonyára szerepelnek a vallomásokban. 

Talán többet is megtudhatnánk az egész ügyről, ha azokat az okmányokat , melyeket 
Jedlicska Pál Pálffy-okmánytárában idéz, megismerhetnők.5 1588. dec. 20-án a haditanács 

5 Jedlicska Pál : Adatok erdődi b. Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához. 
Eger, 1897; 350 ,384 ,4221 . 
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ugyanis megbízza Pálffy Miklóst, hogy a Zamaria és Balassi közötti egyenetlenséget békés úton 
intézze el.6 1589. jan. 21-én Ernő főherceg megküldi a nyitrai püspöknek Zamaria és Balassi 
»kérő leveleit« elrendelve, hogy a legközelebb eső királyi tanácsosokkal értekezzék ez ügyben. 
Viszont a püspök kéri Pálffyt , akit csak jóval ezután, 1589. jún. 6-án iktat tak be az érsekújvári 
főkapitányi tisztbe és akinek Zamaria ugyanez év október 29-én adta át a várat , hogy a jan. 
29-én ta r tandó értekezleten jelenjen meg.7 

A béke aligha jöhetett létre, mert a nyitrai káptalan tanúságlevele fenti intézkedés 
után kelt vagy két héttel és az eperjesi úton rendezett csetepaté is a jóval későbbi hónapokban 
folyt le. 

Egy bizonyos : Balassi ú j katonai pályafutását az érsekújvári botrány ket tévágta 
s ezután már hasztalan igyekszik újabb alkalmaztatást kapni a haditanácstól. Allástalansága, 
szegénysége, Losonczy Anna kosara, Balassa András álnok intrikái kergették aztán száműze-
tésbe, lengyel szolgálatba, ahol újra meg akarta |íezdcni vitézi életét. Tudjuk , ez a reménye is 
füstbe ment és lengyel földről is csak szép emiekekkel és gyönyörű szerelmes versekkel tér 
haza 1591-ben, hogy aztán végső elkeseredésében Esztergom falai a la t t önkéntes vitézként 
keresse a hősi halál t .8 

°Jedlicska szerint az irat a bécsi Hadi Levéltárban van. 
' Jedlicska szerint az irat a Pálffy-senioratusi levéltárban van, XV1I1/X. (f. 1) jelzésű 

csomagban. 
8 Érdekes, hogy a nyitrai kanonoki jegyzőkönyv négyféleképpen írja Balassi Bálint 

nevét : Balassy, Balassa, Ballassa, Balasy. Az üldözők közt szereplő két Pálffy egyike sem 
lehet azonos Pálffy Miklóssal, aki ekkor komáromi kapitány volt. 

MURÄNYI-KOVÄCS E ND RE 

MONTESQUIEU 

A Béke Világtanács határozata emlékeztetve Montesquieu halálának kétszázadik 
évfordulójára, oly íróra hívta fel a figyelmet, akinek saját korabeli s egyúttal egyetemes, 
világirodalmi jelentőségét az irodalomtörténeti kritika általánosságban elismeri. Amikor a 
XVIII. század francia felvilágosodása szóba kerül, r i tkán felejt jük ki a legnagyobbak név-
sorából a Perzsa levelek és A törvények szelleme írójának nevét. Most az évforduló módot és 
alkalmat ad arra, hogy nem vi ta tot t kezdeményező szerepén túlmenően sor kerülhessen 
Montesquieu egy-egy alkotásának, illetve egész életművének korszerű elemző értékelésére, 
széleskörű ismertetésére. 

Kétségtelen, hogy a haladó irodalomtörténészek nemcsak elfogadták, de gyakorta 
idézték, és igen helyesen értékelésük alapjává tették Engels tételét : »Azok a nagy férfiak, 
akik Franciaországban az elméket az eljövendő forradalom számára felvilágosították, maguk 
is felette forradalmian léptek fel. Nem ismertek el semmiféle külső tekintélyt, bármi légyen 
is az. Vallást, természetfelfogást, társadalmat, államrendet, mindent a legkíméletlenebb 
bírálatnak vetettek alá ; mindennek igazolnia kell létezését az ész bírói széke előtt, vagy 
le kell mondania a létről. A gondolkodó értelem lett mindennek egyedüli mértéke.«1 Viszont 
éppen a haladó irodalomtörténészek többnyire visszariadtak attól,2 hogy felvessék a kérdést : 

1 Engels : A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig. Marx—Engels : Válo-
gatot t Művek II. Budapest , Szikra, 1949, 112. 1. 

2 És ebben része lehetett annak a ténynek, hogy Marx A tűké-ben bírálja Montesquieu 
»jogi illúzióit«, a pénz jelentőségére vonatkozó megjegyzéseit (Marx Károly : A tőke I. 2. kiadás, 
Budapest , Szikra 1949, 665 1., 102. I.) Ismételten több helyütt pedig állampolitikai nézeteit. 
De úgy gondoljuk, mindenek felett, azért nem kedvelt, sőt »kényesének tekintet t téma 
Montesquieu, mert érvényes az a megállapítás, hogy ő az európai liberalizmus apja . 
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