
ségét vizsgáló filológus számára jóformán semmi újat nem jelent. Nem más, mint a Forgách 
Simon féle 1705-ös bártfai kiadás pontos másolata. Az a körülmény azonban, hogy Zrínyi 
műve Rákóczi Manifestum-ának magyar nyelven is megjelent (RMK. I. 1689, 1697) ugyancsak 
másolt szövegével együtt fordul elő, nagy mértékben emeli jelentőségét. Azt mutatja, hogy 
a kuruckori publicisztika Zrínyi és Rákóczi törekvéseit nagyon is együvétartozönak ítélte 
meg és Habsburg ellenes politikájukat leginkább kifejező írásaikat is együtt terjesztették. 

A folio alakú kézirat 31 levélből áll. Az első számozott 15 oldalon a Manifestum magyar 
szövege található, függelékként 3 számozatlan oldalon Rákóczinak a császárhoz írt levelével. 
A másolat, mint kiderült, a debreceni kiadáson alapszik s orthográfiai sajátosságaitól elte
kintve hűen követi a nyomtatott szöveget. (A harmadik levélen a kéziratból egy mondat 
kimaradt : „Mi okot vett fel Bethlen Hazánk oltalmára") A 9-ik levélen közvetlen ez után 
következik ugyanattól a kéztől a Török áfium szövege Forgách Simon ajánlásával, végén 
a latin és magyar epigrammal. A címben az Áfium szót a másoló vagy valaki más később 
átjavította Opium-rá, majd egy harmadik kéz egy A betű föléírásával Apium-ra. 

A másolat keletkezésének pontos idejét a kézírásból megállapítani nem lehet. Az 
hogy a Manifestum-ma\ együtt szerepel, arra enged következtetni, hogy még a felkelés ideje 
alatt, 1711 előtt készült. 

GROSZ ARTÚR 

BALASSI BÁLINT UTOLSÓ NAPJAI 

Toldy Ferenc a Századok 1873. évi folyamában (318.1.) először közölte Dobokay Sándor 
jezsuita elbeszélését a nagy magyar költő utolsó napjairól. A szöveget Rosty Kálmán kalocsai 
gimnáziumi tanártól kapta és szerinte „a Jézus társaságnak csupán szerzetbeli belső haszná
latra szánt évi leveleiből (Literae Annuae Provinciáé Austriae Soc. Jes. ad ann. 1594.) az Okmá
nyok IV. száma alatti kivonatot közli, „melynek írója a sellyei társodának egy tagja, ki a 
Pálffy Eszterg. alatti táborában lelkészkedett." (311. 1.). 

A szöveget azóta átvette és közölte Dézsi Lajos Balassi-kiadásának 599. lapján és 
Eckhardt Sándor Balassi kiadásának L 414. lapján. 

Most Liptó megyében a három Szlécs község plébániáján is előkerültek a jezsuiták 
nyomtatott levelei, de a szöveg lényegesen eltér a Toldy Ferencétől, amennyiben csak Dobokay 
nagy szónoki sikereiről számol be s arról, hogy Balassi, akit két puskagolyó halálos sebbel 
ért, magához hivatta s őt kérte meg arra, hogy egyetlen nyolc éves fiát Mátyás hercegnél 
beajánlja, úgy hogy a főhercegnek írt levelét neki, Dobokaynak adta át, tudva, hogy „ter
mészeténél és életénél fogva is igaz embernek ismerte." Arra is megkérte, hogy a fiúcskát 
teljesen a társaság nevelje. ( 

A" levélből azonban teljesen hiányzik az, amit a Századok közléséből ismerünk, ti 
Balassi szavainak szószerinti elmondása és hiányzanak azok a szavak is, melyekkel Balassi 
az operációt kísérte : „Christus mortuus est pro me et ego diffidam? Tuus miles fui, Domine! 
tua castra secutus sem". Hiányzanak természetesen azok a szavak is, melyekkel Dobokay 
történetét befejezi:', „Obiit tandem vir catholicissimus stb." 

A két történet ellentétes szövegéből azt kell következtetnünk, hogy az esetet rövidebben 
még egyszer közölte a jezsuita-kiadvány. 

Bár az újonnan előkerült szöveg a rövidebb és újat nem mond azzal szemben, melyet 
mindeddig ismertünk, mégis érdekesnek és fontosnak tartjuk, hogy közöljük. Segítségével 
bizonyára könnyebb lesz a már ismert szöveg hitelességének a megállapítása is. 

íme az újonnan talált szöveg, mely a «Litterae Societatis Jesü duorum annorum 
MDXCIHI et MDCXCV. A dpatres et fratres eiusdem societatis. Superiorum permissu. Napoli. 
Apud Tarquinium Longum MDDCIV.» című könyvben jelent meg (412. 1.): 

Missiones Collegii Thurociensis. 
In castra ad Strigonium missus sacerdos multum societatis nomen illustravit. Versabatur 

cum Cisdanubianae Ungariae prorege Nicolae Palfio. Et cum absente eo, quo prorex utebatur 
ad concionem (p. 4/3) hie eius loco productus esset, ut orationem aggressus est, omnium in 
se animos summa admiratione convertit. Erant summi viri permagno numero, tum eccle-
siastici, tum saeculares. Quorum eo maior fuit admjratio, quod ille sacerdos esset et aetate 
et oris totiusque corporis habitudine, ut non longe a pueritiae annis abesse videretur. Quo 
magis verebantur viri principes, qui externam speciem intuebantur, intus animum non vide-
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bánt; ne cum aliquo rei Catholicae pudore, non satis digne rei magnitudini responderet. 
Sed metum omne solvit prima dicentis oratio. Tantam enim gravitatem, sapientiamque ad 
extremam usque concionem prae se tullit; ut per Ungariam omnem, eins et adolescentiae et 
virtutis fáma funderetur. Viri principes non modo eum libenter audiebant, sed etiam de 
rebus seriis et ad conscientiam pertinentibus cum eo communicabant. Vir primarius egregie 
Catholicus et miles generosus Valentinus Balassius cum ei in oppugnatione Strigonii aenea 
pilla utrumque pedem traiecisset; ex eoque vulnere sibi moriendum esse inteilegeret, eum 
sibi adhibuit sacerdotem ; illiusque prutlentiae ac fidei, ad extremumque spiritum, se totum 
regendum permisit. Filium octennem, quem unicum habuit, scriptis litteris Serenissimo 
Principi Mathiae commendavit; petiitque, daret operám, ut octennis totus Societatis disciplina 
institueretur. Has litteras Principi reddendas non alii quam huic sacerdoti dare voluit, adiecto 
etiam elogio honoris ;> quod ipsum et natura, et vitae instituto veracem esse sciret. 

Magyar fordításban : 
A turóci collegium missiói. 
Az esztergomi táborba küldött pap nagyban növelte társaságunk hírnevét. Állandóan 

'forgolódott a dunán-inneni Magyarország alkirályának (prorex), Pálffy Miklósnak társaságá
ban. Midőn ennek távollétében, amit az alkirály kihasznált, helyette a papot vezették a 
katonák gyűlésébe, és mihelyt beszédét megkezdte, mindenki figyelmét a legnagyobb cso
dálattal magára vonta. Jelen voltak nagy számban igen előkelő férfiak, egyháziak és világiak 
egyaránt. Ezeknek annál nagyobb volt a csodálkozása, mert pap volt s arcvonása és egész 
testtartása oly korra vallott, hogy látszólag nem esett távol gyermekkora éveitől. Annál 
inkább féltek a fejedelmi férfiak, akik csak külsejét nézték és lelkébe bele nem tekinthet* 
tek, attól, hogy magatartása a katholikus-volta sajátos szemérmetessége mellett nem fog v megfelelni a fennkölt ügynek. De félelmüket feloldotta mindjárt kezdetben a szónok 
beszéde. Annyi komolyságot, bölcsességet árult el ugyanis a gyűlés befejezéséig, hogy egész 
Magyarországon elterjedt fiatalságának és kiválóságának híre. A fejedelmek nemcsak 

^szívesen hallgatták meg, hanem komoly és lelkiismereti dolgokról szívesen vitatkoztak vele. 
•— A főrendi és kiválóan katholikus férfiú és nemesszívű katona, Balassi Bálint, akinek két 
lábát az ostrom alkalmával egy ágyúgolyó átütötte, mihelyt tudatára ébredt, hogy sebesülése 
föltétlenül halálos, magához rendelte ezt a papot és teljesen átengedte magát neki, hogy 

• utolsó leheletéig ez irányítsa bölcsességével és hitével. 
8 éves egyetlen fiát megírt levelével a fenséges Mátyás fejedelemnek ajánlotta és 

kérte, legyen azon, hogy 8 éves fiát teljesen a Societas iskolai tanításában részesítsék. A feje
delemnek átadandó levelet senki másnak, mint ennek a papnak akarta adni, azzal a kitüntető 
dicsérettel, hogy tudja miszerint jelleme és életvitele az igaz hívőre vall. 

Ehhez a fordításhoz meg akarom jegyezni, hogy itt a contio szót eredeti értelmében 
kell felfognunk. Ezen a katonai gyűlésen a hadvezér a harcbaindulás előtt buzdító szavakat 
intézett a katonákhoz. Ezt a feladatot Pálffy távollétében a tábori pap vállalta magára. 

A két változatot csak úgy tudjuk megmagyarázni, hogy a Litterae-ben kétszer közölték 
az esetet. Érdemes volna mármost az egész kiadványt átlapozni, vajon nem akad-e más adat 
is nagy költőnk és családja történetéhez? Másrészt érdemes volna most már a Jezsuita-rend 
iratai és a római vatikáni levéltár alapján az egész ügyet újra felvetni. Balassi Bálint meg
érdemli, hogy mindent felkutassunk, ami megvilágítja némileg rejtélyes halálát. 

VARGA JÁNOS 

A „SZILÁGYI ÉS HAJMÁSI" HISTÓRIÁS ÉNEK HARMADIK 
VÁLTOZATÁNAK TÖREDÉKE 

A XIX. sz. társadalomtörténeti kérdéseit tanulmányozva, hozzáfogtam az Országos 
Levéltár családi levéltárainak átböngészéséhez. A munka során átforgattam a Kárász-család 
74 fasciculusra terjedő iratanyagát is. E levéltár egyrésze rendezetlen és így csak darabról
darabra történő átnézéssel kutatható. A Series B. la. jelzetű és „Vegyes iratok" 1628—1875, 
feliratot viselő csomóban sok más, párévszázados irat mellett az egyes magyar falvak által 
a töröknek kifizetett adókról szóló elismervények között ismerős szövegre lettem figyelmes; 
A kéziratot jobban szemügyre véve kiderült, hogy a Szilágyi és Hajmási históriás ének egy 
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