
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Balassi Bálint végrendelete 

Az ItK. 1961/6. számában (LXV. 710) közölte Komlovszki Tibor a nagy költő végren
deletének latin fogalmazását, melyet a szepesváraljai hiteles hely szerkesztett és közli, hogy 
megkerült ugyanott a magyar nyelvű — eddig is ismert — végrendelet eredeti szövege, amiről 
eddig is tudtuk, hogy Szepesváralján lehet. 

A két végrendelet nem azonos. A latin nyelvűnek ugyan csak az eleje került elő, de 
több olyasmit is nyújt, mit eddig nem ismertünk. A szepesî kanonokok bevezetője ugyanis 
összes adataival együtt a magyar végrendeletből hiányzik. így nem tudtuk, hogy maga a 
költő kérte két kanonok Liptóújvárra érkezését, mert ágyban fekvő beteg volt, és hogy a 
költő ott is végrendelkezett. Betegsége igen súlyos lehetett, mert bár a kanonokok 1585. októ
ber 9-én jártak Újvárban, Bálint még a következő évben is (július 25-én) — most már felesége 
is beteg volt — ágyban feküdt a kiküldött kanonokok tanúsága szerint, kik közül az egyik 
nem is volt a korábbival azonos (Odolinsky Miklós Sárossy Tamás helyett. Vö. ÖM. I. 348). 
Ez a súlyos kór okozta, hogy a költő alig 31 éves korában már végrendelkezett. A betegség 
súlyosságára jellemző különben a végrendelet kétségbeesett könyörületet kérő hangja is. 

A baj csak az, hogy az újonnan talált hiteles helyi szövegezésből csupán az első rész 
került elő. Az örökség részletezéséből csak a nagyobb vagyontárgyak és egynéhány fegyver 
említése van meg a latin szövegben. 

Mi a két végrendelet egymáshoz való viszonya, és miért van egyáltalán két végrende
let? A magyar végrendelet Királyfalván> Keéri Ferenc ügyvéd birtokáról van keltezve és a 
tanúk is Zólyomból valók. Viszont a két testamentum kelte majdnem azonos: a magyar 
1585. október 3, a kanonokok Űjvárra érkezése pedig' boldog Gallus előtti szombatra, vagyis 
október 9-re van jelezve. Mivel a magyar végrendelet a bevezetéstől eltekintve lényegében 
azonos intézkedéseket tartalmaz, azt kell hinnünk, hogy a királyfalvi testamentum az előbbi 
és annak alapján fogalmazták meg a szepesváraljai kanonokok is az Ő latin okmányukat. 
Ezért van a magyar végrendelet is Szepesváralján. 

A költő és felesége között különben a viszony ekkor még igen jó lehetett, miről a magyar 
végrendelet féltő, aggodalmas hangja is tanúskodik. Két év múlva még mindketten ágyban 
fekvő betegek, mikor a szepesi kanonokok előtt áttérnek a katolikus vallásra és csak 1587 
augusztusában, a véglesi bírákhoz írt levelében beszél Balassi „egész familiájának tisztességé
ben" járó dologról (ÖM. I. 361), ami a házasságtörésre célozhat. Alighanem fiát várta már az 
asszony, mikor a végrendelet készült. 

A hiteles helyi változat arra vall, hogy Balassi mindenképpen biztos akart lenni dolgá
ban és a magyar végrendeletnél a tanúk nagy száma ellenére is többre tartotta az egyházi 
személyek „locus credibilis"-ének közreműködését. Mindenáron biztosítani akarta születendő 
gyermekének, illetve feleségének vagyonkáját, mert az özvegyeknek nem volt irigylésre méltó 
sorsuk e korban. 

A mikrofilm nagyítása alapján megállapítható, hogy a végrendelet csakugyan nehe
zen, itt-ott egyáltalán nem olvasható, mint a kiadó mondja, de mégis javasolnám a következő 
javításokat. 

Kiadás: Eredeti: 
1. sor: Nos capitulum v. universis 
4. sor: Saarossium 

10. sor: Wymar 

Nos Capitulum etc. universis 
Saarossi (az -um végződés a sorban kitörölt 
névhez, Gregorium Polianyhoz tartozik) 
wy1 war 
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13. sor: sed mente (parites) et anima sed mente per ömnia sanus 
15. sor: necessaria heredum necessaria suorum (?) heredum 
19. sor: in praedicta arcem in praedict[a arcé] (a zárjelbe tett részt az 

arabus miatt áthúzták) 
19. sor: Wywar Wy war 
20. 
22. 

sor: 
sor: 

cuiusmque 
ter mille florenos viennenses 

cuinscumque 
ter mille florenos Viennae 

29. sor: edunt cedunt 

A 711 lapon: 

2. sor: Christina Dobó Christina [melegy] Dobó 
2. 
7. 

sor: 
sor: 

paratu (?) 
honc 

parte (?) 
hosce 

11. 
15. 

sor: 
sor: 

in arcé Saarospathak 
alterum argento solum 

in arcé [patha] Saarospathak 
alterum argento puro 

18. 
19. 

sor: 
sor: 

Johannes [Horvát?] 
deargentatus 

Johannes horway 
deargentatum 

Nagyon örvendetes, hogy a magyar nyelvű végrendelet is előkerült SzepesváraljáróL 
mert, mint Komlovszki összehasonlításából kiderül, a Döbrentei Gábor másolatából származó 
közlés távolról sem pontos, holott eddig mindenki s így kritikai kiadásomban én is, erre voltunk 
szorulva. Igen kívánatos lenne, ha az egész szöveg pontos, betű szerinti közlésben állna rendel
kezésünkre, így a nyelvkutatók is használhatnák. 

Eckhardt Sándor 

Vándorlantosként halt-e meg Felvinczi? 

A XVII. századi hivatásos színjátszásunk első név szerint ismert kezdeményezőjéről, Fel
vinczi Györgyről azt olvassuk a Régi Magyar Drámai Emlékek c kiadvány (sajtó alá rendezte 
Kardos Tibor és Dömötör Tekla, Bp. 1960.) bevezetésében (I. 207), illetőleg a Comico-Tragoedia 
jegyzeteiben (II. 474), hogy élete utolsó éveit valószínűleg „vándorolva, diétákon, vásárokon, 
nagy urak udvaraiban töltötte, s saját műveit adta elő a régebbi «vándorlantosok módjára»." 
Ahogyan erre hivatkozás is történik, Ferenczi Zoltán képzelte így el a színtársulat-alakítással 
és a színjátszással kudarcot vallott vállalkozó sokat hányatott életének befejezését.1 

Már régebben napvilágra kerültek azonban olyan okmányok, melyek ennek a felte
vésnek ellene mondanak.2 

Ingatlancserékről, házeladásról szóló hivatalos iratok, bizonyságlevelek ezek, melyeken 
ott szerepel Felvinczinek, mint Kolozsvár „hütös szolgabírájá"-nak az aláírása és pecsétje. 
Róla szóló utolsó hírünk, eddigi ismereteink szerint, 1713. márc. 11-ről kelt. 

Romániai tanulmányutam során olyan adatokra találtam, melyek érdekes vonásokkal 
egészítik ki szerzőnk életének éppen legkevésbé ismert két életszakaszát, tanulóéveit és öreg
korát. A Kolozsvári Unitárius Kollégium fasciculusainak átvizsgálása ifjúságának kilenc esz
tendejéről (1664—1673) tárt fel új mozzanatokat; a kolozsvári áll. és akadémiai (volt EM) 
levéltárakból előkerült okmányok pedig végképp megdöntik Ferenczi elképzelését, és meg
adják halálának idejét. 

A fasciculusok tanúsága szerint öthetes frekventáció után, 1664. okt. 4-én írják be a 
novíciusok (az akadémiai tagozat I. évfolyama) sorába. 1669. máj. 1-én megy iskolamesternek 
Torockóra, ahol valószínűleg két évig tanít, mert utódja 1672. máj. T4-én indul oda hasonló 
célból. 1672. febr. 3-án lesz a szintaxisták osztályának tanítója a kolozsvári kollégiumban, 
és e mellett a tisztsége mellett, ugyanennek az évnek május 27-én megválasztják szeniornak. 
Szeniori feljegyzései a fasciculus II. 285—294. lapjain olvashatók, az utolsó beírás 1673. ápr. 
12-ről való. Ekkor történt ismeretes szerelmi botránya, amely miatt tisztét elvesztette, félévi 
carcerre ítélték, ahonnét azonban két és fél hét múlva megszökött. 

1 Adatok az iskolai színjáték és Felvinczi György életéhez. I tK 1897. 84. 
2 SZABÓ T. ATTILA: Adatok Felvinczi György életéhez. I tK 1932. 422—423. 
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