
BALASSI BÁLINT ISMERETLEN LEVELEI.

A kiváló történetkutató, Ortvay Tivadar már régebben felhívta 
a figyelmet arra, hogy Besztercebánya levéltára Balassi-Ieveleket őriz, 
sőt mind az öt levél rövid kivonatát is közölte figyelmeztető cikkében.1 
Ezek az érdekes okmányok mai napig sem kerültek nyilvánosságra, sőt 
Dézsi Lajos Balassi-kiadása számára sem tudta megszerezni őket és 
Ortvay Tivadar regestáival kellett megelégednie.

Most a besztercebányai levéltár igazgatója, Kiszely Károly gróf 
Zichy István kérésére lefényképcztette és szíves készséggel e sorok írójá
nak rendelkezésére bocsátotta ezeket a tiszteletreméltó írásokat.

A levelekből új fény derül Balassi Bálint bizonyos életviszonyaira : 
így elsősorban arra a szíves kapcsolatra, mely Besztercebánya bírájához 
és városi tanácsához fűzte Liptóújvár urát. Míg Zólyom és Selmecbánya 
tanácsával több ügyben összerúgta a patkót, Besztercebánya nagyhírű 
és tisztes elöljáróival —  legalább is a levelek tanúsága szerint —  mindig 
a legmelegebb viszonyt tartotta fenn ; meghívja húgai esküvőjére, bc- 
ajánlgatja védenceit, szívességre kéri, békés egyességet ígér, ha emberei
vel valami baj van : semmi nyoma annak a fölényes hangnak, amit pél
dául a Selmecbányái tanácsai szemben használ, mikor a bányabíró legé
nyének megfenyítéséért gyűlik meg vele a baja.

Besztercebánya igen művelt luteránus német polgári város volt 
Balassi Bálint idejében. Hanyatlása és eltótosodása csak a század vége 
felé kezdődik, amikor a Fuggerek bizonyos intézkedései folytán a bányák 
elhanyagolódnak és a német lakosság lassan visszavándorol Német
országba.2

Egyik levelét Balassi Bálint így írja alá : «tamquam alumnus vete
ranus». Ez az aláírás már ezelőtt is ismeretes volt s belőle Dézsi Lajos 
arra következtetett, hogy a magyar költő «Besztercebányán tanult, 
vagy a város előmozdította tanulását». Az utóbbi feltevés természetesen 
feltétlenül elvetendő, hiszen a gazdag Balassi Jánosnak nem volt szük
sége arra, hogy fiát egy polgári város ösztöndíjjal segélyezze ; meg azóta 
a nürnbergi levél is előkerült, mely szerint apja a nagy német luteránus

1 Századok, 1875., 119. 1.
1 Besztercebánya történetét megírta Jurkovich E m il: Besztercebánya

szabad királyi város monographiája, 1930. A százíves nagy és jeles mű azonban 
kéziratban maradt és a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára őrzi. Alábbi ada
taim mind e munkából valók.
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emporiumban taníttatta fiát. De az előbbi feltevés, hogy Bálint a kitűnő 
hírben álló besztercebányai plébánosi iskolában is tanult, nem vet
hető el teljesen, még ha az aláírásból —  mely közönséges nyájas 
udvariassági formula is lehet —  nem is lehet erre sok valószínűséggel 
következtetni.

Jurkovich Emil kutatásai óta az iskola története egészen világosan 
áll előttünk, és még ha Balassi Bálint nem ott kapta is latin műveltsége 
elemeit, hanem csupán Bornemiszától és nürnbergi preceptorától, nem 
érdektelen azt a műveltségi kört megismerni, ami a Bálinttal baráti 
viszonyt fenntartó polgárvárosból feléje áramlott.

Bornemisza Péter 1564-től 1571-ig volt Balassi János házánál, a 
nürnbergi tanulmányút pedig az 1565 év végén kezdődik Bálint számára.

Már pedig 1566-ból való az a tanterv, melyet Freundt Mátyás, a 
Teschenböl jött rektor, a neuburg-zweibrückcni fejedelemség egyházi 
és iskolai szabályzatából készített a besztercebányai iskola számára, 
s mely tulajdonképpen módosított másolata a wittenbergi tanrendnek. 
1574-ig volt érvényben ; tehát ha Bálint Nürnberg után Besztercebá
nyára került iskolába, éppen ennek a tantervnek szellemében kapta latin 
retorikai kiképzését.

Az első osztályban íráson és olvasáson kívül Donatus nyelvtanát 
és Cato disztichonait tanulták s naponta két latin szót írtak füzetbe 
jelentéssel együtt, hogy megtanulják.

A másodikban Aesopus meséi, Erázmus De civitate morum című, 
műve, a német Camerarius (Koch) Praeceptái, vagyis retorikai leckéi 
(Elementa rhetoricae) és Terentius víg játékai voltak a programmon. Came
rarius művében például az aenigma-műfajra tömegesen idéz példákat- 
többek között Aesopusból.

A harmadikban Vergilius, Sallustius, Cicero epistolái, vagy a De 
amicitia és a De senectute voltak soron, a latin nyelvtanon és etymologiai 
tanulmányokon kívül. Délután prozódiát tanítottak, Ovidius pontusi 
leveleit magyarázták, majd a német humanizmus naĝ y mesterének, Eoba- 
nus Hessusnak keresztény heroidáit olvasták (Az Ur Jézus Szűz Máriá
hoz, Mária Magdolna Krisztushoz, Mária Jánoshoz, Lydia Pálhoz, Erzsé
bet Keresztelő Jánoshoz, Thais Paphnutiushoz, a rabnak mondott Egy
ház Lutherhoz, stb.), Stigelius iskolai elégiáit (Elegiae scholasticae), 
ahol a gothai humanista distichonokban elmélkedik Ciceróról, Ovidius- 
ról, Vergiliusról és a hét szabad művészetről, továbbá a brandenburgi 
Sabinus Györgynek, Melanchton vejénck elégiáit. Az írásbeli dolgozat 
latin fordítás volt, a Szcntírásból, a történelemből és a mythológiából vett 
szövegek alapján. Ez volt különben az egész történelemoktatás.

Végül a negyedikben a görög nyelvet tanították volna a tanterv 
szerint, a retorikával és dialektikával együtt : Phocylides, Hesiodos, 
Isokrates és Xenophon voltak a tárgyalandó olvasmányok.

Mit valósítottak meg ebből a nagyralátó tantervböl, nehéz volna 
megmondani. Annyi bizonyos, hogy Balassiék tőszomszédságában égé 
szén hasonló szellemű oktatás folyt ahhoz, amit Balassi Bálint kapott, 
s itt érdemes arra emlékeznünk, hogy költői kísérleteinek elején érezhető 
egy egészen hasonló retorikai képzésnek az emléke : az aenigma és a
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heroida műfaj magyar nyelvre ültetése a költő legrégibb alkotásaiban 
valósult meg.

Freundt, aki 1563 szeptember 15-én került Besztercebányára, sok 
nehézséggel küzdött, mert csak négy tanerő állott rendelkezésére. E taná
rok közül Astronomus János és a besztercebányai születésű Schwengler 
Márton nevét ismerjük ; ez utóbbi Dodok vagy Dodek néven is szerepel 
és Wittenbergben tanult.

1567-ben Schremmcl Ábrahám lép Freundt örökébe, aki Strassburg- 
ból származott és Olmützben tanított. Alatta a tanárhiány miatti ren
detlenség csak fokozódott, ami azonban nem fogyasztja a rektor tekin
télyét, mert 1571-ben városi tanácstaggá választják. Ezután négy évre 
a brandenburgi Halvcpapius, majd Simon György és végül Hentschelius 
Boldizsár kerülnek a rektori székbe. Érdekes, hogy mikor Halvepapiust 
lelkésszé választják s el kell hagynia az iskola vezetését, külön kéri a taná
csot, hogy Melanchtont és Cicerót —  a Pro lege Manilia-át —  továbbra 
is magyarázhassa az iskolában.

De ekkor már, 1574 óta, az iskola átalakult a trivium-quadrivium 
rendszere szerint, sőt a zsidó nyelv tanítását is bevezették a görög mellé. 
A tanítási és társalgási nyelv mindenkor a latin volt.

Ha Balassi Bálint nem volt is egészen bizonyosan e német theoló- 
gus humanisták keze alatt, saját tanúsága szerint állandóan baráti vi
szonyt tartott fenn a tanáccsal, melynek tagjai között időnkint a taná
rok is szerepelnek.

*

De lássuk magukat a leveleket, e baráti viszony kézzelfogható bizo
nyítékait.

Az első, a legrégibb,_i5&ből való s benne Bálint a városi tanácsot 
meghívja két húga esküvőjére, Vág-Besztercérc, hogy a tanács jelen
létével az ünnepség fényét emelje. Jurkovich szerint a városi levéltár 
számos ilyen meghívót és gyászjelentést őriz : a tanácsnak valóban nagy 
tekintélye volt. Előkelő szomszédok, «közeli és távoli városok nemes urai 
keresték a tisztes testület barátságát és jóindulatát», de tudósok is tisz
tességnek vették, ha műveiket a tanácsnak ajánlhatták : így Szenczi 
Molnár Albert az ö nagy szótárát. Milyen különbség van Balassi Bálint 
meghívójának és a Selmecbányái tanácshoz intézett védekezésének 
hangja között!

Bölcs és körültekintő Férfiak, tiszteletreméltó Barátaim és Uraim!
Sok üdvözletemet és szolgálatom ajánlását! Mivel isteni rendelkezés foly

tán nemes szüzeinket, igen kedves nővéreinket: Máriát alsólindvai Bánffy János 
nagyságos úrral, Annát pedig gyimesi Forgách Miklós tekintetes úrral törvényes 
feleségül elköteleztük ; s az ő esküvőjüket a legközelebbi május havának hatodik 
napján a Trencsén vármegyei Beszterce várában megtartani és ott Bánffy János 
úrral és Forgách Miklós úrral egyszerre megülni elhatároztuk, azért Bölcs és Körül
tekintő Uraságtokat nagyon de nagyon kérjük, szíveskedjenek ugyanazon napon, 
azon helyen, a jelzett esküvőn jelen lenni és jelenlétükkel az esküvőt más urakkal 
és barátokkal egyetemben disziteni és hírét emelni, hogy mi más barátainknál és 
fivéreinknél Bölcs és Körültekintő Uraságtok jelenlétével eldicsekedhessünk. Amit 
Bölcs és Körültekintő Uraságtoknak nem csupán hasonló módon, hanem még
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jobban visszafizetni igyekezni fogunk. Kívánjuk, éljenek boldogul. Kelt Újvár
ban 1582 március 26-án. Uraságtoknak barátja és szomszédja Gvarmathy Balassa 
Bálint.1

A levél a város birájához és tanácsához van címezve. Ebben az évben 
a bíró Eisclcr Mihály volt, —  a bírói tisztség évről-évre változott —  a 
tanács tagjai pedig : Süszmundt András, Dám Pál, Leuttner János, 
Hankusch Sebestyén, Stenzel Lukács, Sucs Mátyás, Altbürger András, 
Sembler János, Sictius Lőrinc, Novák Bertalan, Töndl Gáspár valónak.

A városbíró tekintélyére igen nagy gondot fordított a tanács, és 
a hivatal viselésére valóságos erkölcstant dolgozott ki, melyet az 1577. 
évi statútumban írásbelileg is megfogalmazott : méltányosságot, igaz
ságosságot, józanságot, megfontoltságot, érdektelenséget s az összes 
keresztény erényeket szigorúan előírták a legmagasabb magistratusnak. 
Megsértőjére halálos ítélet várt. (Mindez azonban nem gátolta abban, 
hogy számadásait többször nem találták rendben.)

A bíró igazságszolgáltató és közigazgatási hivatalával függ össze 
Balassi Bálint második levele, ahol a nemes úr értesíti a tanácsot, hogy 
embereinek a városiakkal szemben elkövetett erőszakosságait nem egy
szerű jóvátétellel, hanem törvényes úton óhajtja jóvátenni. Az történt 
ugyanis, hogy egyes városi polgárok a hibbei vámon, mely Balassi bir
tokában volt, bizonyos menlevél felmutatása nélkül keresztülhajtottak, 
mire Bálint emberei holmijukat elvették. Ugyanakkor Bálint megkéri 
a tanácsot, hogy verbici kocsmájába valami tisztességes árendást ajánl
janak és közli a bérlet feltételeit:

Bölcs és Körültekintő Uraim, igen tiszteletreméltó Barátom és szomszédaim! 
üdvözletemet és szolgálataim ajánlását. Átadták nekünk tekintetes Uraságtok 
levelét, melyből megértettük kérésüket, hogy t. i. mindazt a holmit, amit a mi 
alattvalóink a múlt évben polgártársaiktól elvettek, visszaadassuk. De ezt az 
igazságszolgáltatás igénybevétele nélkül nehezen tehetjük meg. Mégis meg fogjuk 
tenni, hogy Tekintetes Úraságtok közölni szíveskedjenek, az igazság és méltányos
ság szolgáltatásának melyik idejében és napján ülnek össze, hogy alattvalóink 
ügyében intézkedjenek, s akkor, mint maguk is látni fogják, jog szerinti akaratuk 
minket is ki fog elégíteni. De ehhez járulnak még Magyarország fennálló törvényei
ben biztosított jogok : hogy t. i. a vámok áthágóit bárhol elfogják, minden vagyo
nuktól megfosszák. Tekintetes uraságtok polgártársai ugyanis a mi hibbei vámun-

1 Fasc. 311. Doc. 37— 1582. Prudentes et Circumspecti viri, domini amici 
observandi. Salutem plurimam et serviciorum meorum commendationem. Quoniam 
ex dispositione Divina Generosas virgines Mariam Magnifico Domino Joannis 
Banffy de Also lyndwa, ac Annam Egregio domino Nicolao Forgach de Gyymes 
sorores meas charissimas in legittimas uxores desponsavimus : nuptiasque earum 
sexta die proxime futuri Mensis Maii in oppido Beztercze in comitatu Trynchinien(si) 
existeus, celebrandas, ibidemque una cum domino Joanne Banffy. ac domino 
Nicolao Forgach consumandas constituimus. Quare Prudentes et Circumspectas 
Dominationes Vestras etiam atque etiam rogamus, velint eadem die in eo loco 
solemnitati dictarum nuptiarum mteresse presentiaque sua Nuptias ipsas, una cum 
aliis dominis et amicis decorare atque celebriorem reddere, ut nos quoque apud 
caeteros amicos et fratres presentia Prudentium ac Circumspectorum Domina
tionum Vestrarum gloriari possimus. Quod eisdem non in similibus tantum 
verum in maioribus quoque Prudentibus ac Circumspectis, Dominationibus Ves
tris rccompensare studebimus. Quas foeliciter spe valere exoptamus. Datum in 
Uywar 26. Martii 1582. Earundein dominationum Vestrarum Amicus et Vicinus 
Valentinus Balassa de Gyarmatit.
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kon levél íelmutatása nélkül mentek át és azért, ha valami várakozásuk ellenére 
történt velük, úgy mindaz a törvénykezés alatt jobban ki fog világiam.

Egyébként irántunk való jóindulatuk és szerctetük jeléül kegyeskedjenek 
Uraságtok valami megbízható embert küldeni, a mi Werbiczán fekvő vendéglőnk 
részére, aki annak évi gondját elvállalja. Ennek fizetésére a kővetkezők járnak:

Először : 200 mérő zab, 32 szekér széna. A három községből, Wcrbiczéről, 
Plostyinról és Illanóról, minden jobbágy minden hónapban egy tyúkot és egy libát, 
vagy minden tyúkért 4 dénárt és minden libáért 27 dénárt ad, mely tyúkok és 
libák évi összege 504.-01 tesz ki.

Fát pedig minden paraszt három kocsival köteles neki szállítani, minek ösz- 
szege 126 szekér, vagy ha úgy akarja, minden szekér fáért 15 dénárt fogad el.

A bornak az értékét is megállapítom : ebben a vendéglőben egy egész év 
lefolyása alatt 150 vederrel lehet kimérni. A jó bort pedig téli időben átlag 9 déná
rért árusítják, nyári időben 12 dénárért is kínálják. Éhez még a sörmérést is hozzá
teszem : egész éven át 40 hordóval isznak meg.

Mindezeket a jövedelmeket összeadva, a vendéglő árendáját hozzáadva, fize
tendő lesz nekem 600 rénusi forint, mely Összeg felerészben a bérbeadás napjától 
számítva féléven belül lerovandó, felerészben pedig az év végéig.

Hasonló formában adtam ki a hibbei vámot is, ennyi mindenféle jövedelemből 
összetéve, Pelwa Kristófnak, ugyanazon község vendéglőjének bérletével együtt. 
Már meg is nyitotta. Egyébként magunkat Tek. Uraságtoknak barátságába ajánljuk, 
és kívánjuk, hogy soká éljenek. Kelt Újvár várunkban, ^̂ 584 március 25-én. Tek. 
Uraságtoknak jóakaraté barátja és szomszédja Gyarmathy Balassa Bálint.1

1 Fasc. 298. Doc. 98— 1584. Prudentes et Circumspecti Domini, Amici et Vi
cini observandissimi,Salutem et officiorum nostrorum comendationem. Litcrae D.V. 
Circumspect. sunt nobis redditae, ex quibus earundem petitionem, videlicet, ut ea, 
quae a nostris subditis ablata preterito anno concivibus suis sunt, restitui cu ra re 
mus, intelliximus. Sed id sine Justiciae adminiculo facere haud possumus. Id tamen 
faciemus, 'uT^. V. Circumsp. quo tempore et dic iusticiac, aequitatisque de nostris 
subditis administrationem concugruerint (sic!), significare velint; quorum volun
tati mediante Jure, uti ipsimet experientur satis sumus facturi. Sed accedunt ad 
hoc Jura legisque Regni Ungariae sancitae. Ut transgressores Tcloniorum ubi
cunque deprehendi forent, bonis omnibus spoliarentur. Iidcm vero ipsi concives 
D. V. Circumspectarum nostrum Hybensc Telonium absque literarum oblatione 
sunt praetervecti, et id circo, si quid praeter cxpcctationem ipsis avenit, factum 
est, uti haec omnia in actioni Juris melius patebunt.

Cacterum per questionem erga nos benevolentiae et amoris D. V. Circum- 
spcct. dignabuntur apud easdem aliquem fide dignum hominem pro hospitio nostro 
in Wirbicza sito, qui illius annuam curam suscepturus foret conducere. Cui in sub
sidium haec sequentia dabuntur:

Primo. 200 Luknas avenae, Focni 32 currus. Ex tribus vero pagis Werbicensi; 
Ploscensi et Iliensi quilibet subditus in quolibet mense unam galinam, et unum 
anserem, aut pro qualibet galina 4. denarios et pro quolibet ansere 27. denarios 
est daturus, quarum galinarum et anserum per annum summa facit 504.

Ligna vero quilibet Colonus, illi, advehere per 3 currus tenebitur, cuius summa 
facit 126 currus, vel si voluerit pro quolibet currus ligni quindecim, i5clm denaros 
est accepturus.

Vini quoque precium eidem hospiti sum collocaturus, quo in hospicio per 
decursum integri anni 150 urnae cpocillari possunt. Boni vero vini tempore hyemali 
media 9. denarios venundatur, aestivo, etiam 12. denarios propinatur.

Insuper et Cervisae epocillationem addam, ubi anno integro 40 vasa bibuntur.
His omnibus subsidiis adittis, hospiciiquc arendatione adiuncto est mihi per 

annum daturus 600. Rcnos cuius summae medietate a facta arendationis die, ad 
medii anni devolutionem, est persoluturus, alteram vero medietate ad finem anni.

In simili forma et Telonium Hibcnsc tam multis adiunctis subsidiis Christo- 
phoroPclwa simul, cum hospicii eiusdem oppidi arendatione collocavi.Quod et sus
cepit iam. Caeterum nos D. V. Circumspti. amicitiae commendamus quas diu bene 
valere optamus. Datum in arce nostra Uywar 25 Martii, Anno 1584. D. V. Circum- 
spcct. amicus et vicinus benevolus Valentinus Balassa de Gvarmath.
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A levélből tehát kiderül, hogy Pelwa Kristóf volt a hibbei vámos 
és árendás, aki lefoglalta a polgárok holmiját. Tót vagy magyar ember 
volt-e, nem tudjuk, mert a következő levelében tótos alakú névvel sze
repel (Plewa =  pelyva). Ennek a hibbei vendégfogadónak a megala
pítását a hibbeiek Balassi Bálint halála után mint a legnagyobb 
sérelmüket panaszolták fel Bécsben: t. i. büntetés terhe alatt tilos 
volt pénzért vendégeket házukba fogadni, mióta az árenda megnyílt. 
Az árendabérletben szereplő helységek mind a Vág völgyében, Liptó- 
szentmiklós mellett délre, Liptóújvártól nyugatra fekszenek : Verbic 
nagyközség s tőle délre Plostyin és Illanó, kicsiny falvacskák.

A városi bíró ebben az évben egy korábbi tanácstag, Sembler János 
volt, de a tanács összetétele ugyanaz maradt, csak egy Sturm Pál nevű 
polgár jött még hozzá.

A levél arról tanúskodik, hogy Balassi ez év elején mindent pénzzé 
tesz: készült élete nagy csínyére, a pataki vár elfoglalására.

A következő évben megint a hibbei vámossal van baj valami tartozás 
miatt. Jobbágyai amúgy is sok kárt okoztak a városnak: lopkodták a 
rezet és Balassi Bálint nem volt mindig hajlandó saját hatáskörében 
elfogni és kiszolgáltatni a tolvajokat.1 Most azonban Bálint fogadkozik, 
hogy mindent megfizettet az árendással, s ha az mégis vonakodnék, 
majd ellátja a b a j á t ! . . .  Egy levelében sem hangsúlyozza annyira, 
mint itt, azt a baráti viszonyt, mely családját a városhoz fűzi.

Bölcs és Körültekintő Urak, Barátok és régi szomszédok! Igen nagy tiszte
lettel magam ajánlásának előrebocsátása után stb. Plewa (!) Kristófot, aki a mi 
hibbei vendéglőnket vezeti, Uraságtok levelének vétele után azonnal ide hivattam, 
előadva neki, amit Uraságtok levelükben közöltek. Nagy szemrehányások közepette 
tárgyaltam vele, magamat igen szigorúnak mutatva, mivelhogy Uraságtokat, 
akik irántam való szerctetükct mintegy örökségképen apám után rám ruházták, 
s akiket én is viszonzásképen a családi kölcsönösség miatt, mely számos szíves
ség képében Kegyelmetek köztársaságával fennállott, igen jó barátaimnak vallók 
és igyekszem tartani, ezzel a méltatlan gaztettel megsértette.

Elismerte magát adósnak és őszintén meggérte, hogy megfizeti amaz ösz- 
szeget és hogy Besztercebányára elmegy s ezt az utat 8 vagy legfeljebb io  napon 
belül megteszi. S mivel, hogy ha hitét némiképpen megszegte is, ilyesformán ezen 
időn belül eleget tesz, nem lesz vitás ügy és minden —  mint mondani szokás - 
rendbe jön. Ha pedig elmulasztja, Uraságtok csak írjanak nekem át, s az én gon
dom lesz, hogy Uraságtokat ettől a gondtól minél hamarabb megszabadítsam. 
Én pedig mivcíUraságtokat mindenkor meg-megújuló tisztességem okozóinak isme
rem, szívesen vállalom ezt a gondot, nehogy irántam való hajlandóságukat Uraság
tok valaha is megbánják. Éljenek boldogul Uraságtok. Kelt Újvárban ̂ 1585 év 
február 25-én. Uraságtoknak barátja és úgy is, mint tanulógyermeke, Gyarhrathy 
Balassa Bálint.2

A bíró ebben az évben Dám Pál volt, a tanácsban mint új tag, Gebl 
Bazil várkapitány szerepel.

1 Irk. K. 1903. 447 1.
2 Fasc. 78. Doc. 37. —  *585. Prudentes et Circumspecti domini, amici, et 

vicini veterani summa observantia mihi Colendi servitii mei commendatione pre- 
missa, etc. Christophorum Plcwam, qui diversorio nostro hibiensi preest, acceptis 
litteris Vestrarum Dominationum, quam primum accersiri curavi, exponens, ei, 
id quod, Vestrae Dominationes litteris suis significabant; Egi multa cum illo ex
probratione, gravissime me ferre ostendens, quod Vestrae Dominationes, qui in 
amando me, patri meo successissent, quosque ego vicissim pro paterna vicissitu-
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Balassi nehéz évei voltak ezek, házassága összeomlott, a vérfertő
zési per megindult. Úgy látszik, legfőképpen Újvárba húzódva, töltötte 
ez éveket s csak olykor rándult el Besztercebányára vagy másfelé, bizo
nyára ott feküdt betegen is : végrendelete azonban Királyfaiván, Besz
tercebánya mellett kelt.

Alábbi két protekciós levelét is Újvárban írta, egyiket 1586-ban, 
másikat 1587-ben.

Bölcs és Körültekintő Uraim, tiszteletreméltó Barátim és Szomszédaim! 
üdvözletem és szolgálataim ajánlása.

Az, aki Uraságtoknak e levelet átadja, azt mondja, hogy Városotoknak egyik 
polgáránál valami követelése van, amiről azt állítja, hogy törvény előtt is tanúsí
totta. Panaszkodik mégis, hogy habár az igazságot Uraságtok kiszolgáltatták, még
sem került végrehajtásra, sőt hogy az ő követelésének behajtására fordított minden 
fáradsága kárba veszett, mert az adós az elidegenített pénzt saját hitelezőjének 
fizette ki. Mivel pedig arra. hogy az adós az idegen pénzt a hitelezőnek kifizesse, 
Uraságtoktól nem kényszeríttetett, engem arra kért ágy ez a hitelező, mint urasága, 
akivel igen szíves baráti viszonyban élek, melyet sok szívesség pecsételt meg, hogy 
ezt a szerencsétlen embert segítsem meg, nehogy pénzét, melyet idegennek köl
csönzött, elveszítse. Mindezt Uraságtok a mellékelt levélből megérthetik. Mivel
hogy méltányos, hogy mindenki megkapja a magáét, Uraságtokat kérem, hassa
nak oda. ágy az igazságért és méltányosságért, mint az irántam való barátságért, 
hogy a hitelező az adóstól megkapja a magáét, nehogy továbbra is keresve pénzét, 
hiába fáradozzék a szerencsétlen és hogy továbbra ebben az ügyijén jog és igazság 
ellenére költségekbe kelljen vernie magát. Amit úgy én, mint ennek az embernek 
az urasága annyi szívesség fejében uraságtoktól megérdemlünk. Éljenek boldogul 
Uraságtok és magamat nekik ajánlom. Kelt Negyvened vasár napon, 1586-ban, 
Újvárt, az ó-naptár szerint. Uraságtok szolgája, Gyarmathy Balassa B.1

diné (quae niultis officiis cum vostra Rcpublica eidem intercessit) amicissimus 
haberem atque observarem, indigne hocce facinore laesisset: Agnovit se debito
rem, atque ingenue se numeraturum eam pecuniam promisit, simulae Novosolium 
proficisceretur, quod iter se intra spatium octo, aut (ad summum) decem diarum 
accepturum d ix it: Quod si fidem quemadmodum obstrinxit, hoc nomine, intra 
hoc tempus liberaverit. Nulla erit controversia, atque tota (quod aiunt) res erit in 
vado; Sin fefellerit, modo idipsum Vestrae Dominationes ad me perscribant, meum 
erit iste labor, ut easdem ista cura quamprimum liberem. Ego enim cum semper 
nascentis laudis meae fautores Vestras Dominationes agnoverim, in curam dili
genter incumbo, ne Vestrae, istius animi in me inductionis unquam peniteat (;) 
Vestras Dominationes Valeant facliciter Dominationes Vestrae, Datum Uywar 25 
ebruarii anni M DLXXXV. Earundem Vestrarum Dominationum Amicus et 

tanquam Alumnus veteranus Valentinus Balassa de Gyarmath.
1 Fasc. 272. No 26. —  1586. Prudentes et Circumspecti domini, amicis vici

nique observandissimi. Salutem et servitiorum meorum commendationem.
Has, qui. ad Vestras Dominationes (reddit: kihúzva) perfert literas, se 

nescio quid (habere : áthúzva) in nominibus apud quendam civem Urbis Vestrae 
habere pretendit. quod se et iuris examine Dominationibus Vestris comprobasse, 
affirmat. Queritur (tamen : áth.) nihilominus, sibi quamvis iustitia a Dominatio
nibus Vestris administrata sit, nullam tamen factam esse exeeutionem. Imo saepe- 
numero iam se et oleum et operam (quod aiunt) in extorquendo debito suo, perdi
disse, nam debitor ut aes alienum persolveret sibi creditori, a Vestris Dominatio
nibus coactus non est, rogatum itaque me habuit, tam creditor hic, quam eius herus, 
qui cum mihi amicitia plurimis officiis confirmata intercedit, ut miserum hunc 
iuvarem, ne aes suum, quod alienae fidei commisisset, prorsus amitteret. Id quod 
et literis hic inclusis Vestrae Dominationes plenius intelligent, Cum autem par sit, 
ut quisque suum habeat. Vestras Dominationes rogo, dent operam tam pro ipsa 
justitia, et aequitate, quam pro mea in eas benevolentia ut creditor suum abdebi-
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A bíró ez évben megint Eiseler Mihály volt. A polgári városban 
különben az adósokat igen szigorúan fogták : előbb zálogul házát fog
lalták le, s ha vagyona nem volt és nem fizetett, börtönbe került.

Végül íme az utolsó levél: ez már egyenesen a bíróhoz fordul, újból 
egy barátjának, Andrássy Péter krasznahorkai kapitánynak egy embere 
érdekében kéri, megint a régi barátságra hivatkozva, hogy a bíró az 
illető követelését haladéktalanul hajtsa be.

Bölcs és Körültekintő Uram, tiszteletreméltó Barátom! Szolgálatomnak 
ajánlása.

Nemes és tekintetes Andrássy Péter krasznahorkai kapitány c levél átadójá
nak, Szaniszló szabónak ura megkért, járjak közbe Uraságodnál és a Tanácsnál, 
hogy mihelyt az adós e levelet megkapja, másnap a kölcsönzött pénzt a szeren
csétlen hitelezőnek visszafizesse. Amit én annál szívesebben megteszek, mert úgy 
látom, hogy ezzel a szívességgel az igazságnak megfelelő dolgot cselekszem. Kérem 
azért, —  bár nem kételkedem abban, hogy ismerve méltányosságát, Uraságod azt 
az én levelem nélkül is megtenné —  de mégis, hogy ezzel a szívességgel Andrássy 
Péter úr akaratának is eleget tegyek, tehát igen-igen kérem, hogy amennyi az 
igazság súlya, barátságom és e szerencsétlen hitelező szegénysége Uraságodnál 
nyom, ebben az ügyben megnyilvánuljon, nehogy máskülönben az Isten előtti 
panaszra és a magáét más módon való visszaszerzésre irányuló igaz eljárásba 
fogjon. Éljen boldogul Uraságod. Kelt Újvárt, 1587 március 5-én. Uraságod- 
nak régi barátja, Gyarmathy Balassa Bálint.1

A bírót, kihez a költő ezt a bizalmas hangú levelet intézte, Novák 
Bertalannak hívták.

Nem sok új és fontos adatot szolgáltatnak ezek a levelek a nagy 
magyar költő életéhez, de mégis jól kilátszik belőlük Bálintnak egy arány
lag kevéssé Ismert oldala : a jószágának, embereinek és barátainak ügyeit 
szeretettel intéző úr és a nagyhírű polgári város benső barátja. S e latin 
levelek is sugározzák a város humanista polgári szellemét. . .

Végül ne feledjük, hogy Besztercebánya közvetlen szomszédságában, 
szinte külvárosában van Radvány is, ahol Balassi Bálint verseit másolták 
és megőrizték . . .

Eckhardt Sándor

tore recuperet, neque ulterius in consequendo suo acre, frustra laborem insummat 
miser, neve plus in hunc negotium (!) contra ius, et fas, erogare cogatur: Quod 
quidem tam ego quam huius dominus, omni officio de Vestra Dominatione promere
bimur, Valeant foeliciter Dominationes Vestrae meque sibi commendatum habeant. 
Datum dominica Quadragesima A» 1586. Ujwar, Veteri Stylo. Servitor Dominatio
num Vestrarum V. Balassa de Gyarmath.

1 Fasc. 431. No 39— 1587. Prudens et Circumspecte Domine, Amice obser- 
vandissime. Servitii mei Commendationem. Generosus et Egregius D. Petrus And
rássy. S. C. Capitaneus in Kroznahwrka (qui: áth.) huius item presentium latoris 
Stanislai Sartoris dominus, rogatum me habuit, meas ad partes apud Vm. D. ipsum- 
que Senatum interponerem, ut debitor prout singrapha recepit, ad diem crastinum 
aes debitum alienum misero creditori destitueret. Quod eo quidem libentius facio 
quo rem justitiae convenientius facere me hoc offitio videor Peto itaque (quamvis 
vel pro sua aequitate facturam V. D«>. sine meis quoque literis fore non diffidam) 
sed tamen quo ea offitio meo et voluntati domini Petri Andrasy satisfiat, iterum 
atque iterum peto, ut quantum ponderis iustitia, mea amicitia, huiusque miseri 
creditoris inopia, apud V. D«‘. habeat, hoc in negotio declaretur, ne (alioquin) 
et coram deo conquerendi,et suum alia ratione recuperandi rationem iustam ineat; 
Bene et faeliciter valeat V» D<> datum Uywar 5. Martii Ao 1587. V. Dis Amicus 
Veteranus Valentinus Balassa de Garmath.
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