
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Petkó Zsigmond életéhez 

Régi költői emlékek, irodalmi vonatkozású levelek után kutatva Szlovákia levéltáraiban, 
a jelenleg Nyitrán elhelyezett Illésházy-levéltár missilisei között néhány levélre bukkantam, 
melyek új adatokat tartalmaznak a korai kuruc költészet kevéssé ismert szerzőjére, Petkó 
Zigmondra. Nyolc tőle származó és három hozzá írt levél található ma a levéltárban. Közü
lük négy Illésházy Gyögyhöz szólóról évekkel ezelőtt megemlékezett Jenéi Ferenc, amikor 
e négy, meg a Petrőczy család levéltárában olvasható Petkó-levelek és más egykorú történeti 
adatok alapján ismertette a költő életének egy szakaszát,1 annak a költőnek az életét, akiről 
addig Thaly Kálmán általánosságok közt mozgó frázisain kívül semmi kézzelfogható ismeret
tel nem rendelkeztünk.2 

Jenéi megállapította, hogy Petkó 1662-ben Illésházy György szolgálatában állott. 1664-
től 1670. ápr. 21-ig Petrőczy István familiárisaként tevékenykedett, és ez alatt az idő alatt 
a Wesselényi-féle szervezkedésben politikai ténykedést is folytatott, többször járt pl. követ
ségben Erdélyben.3 1670-ben egy időre eltűnt szemünk elől. 1673 őszétől 1674. szept. 12-ig 
megint Illésházy György mellett találjuk, de utána újra nyomát vesztjük. Jenéi azt is meg
állapította, hogy Petkó nem volt módos, jelentősebb vagyonú ember; ellenkezőleg, szegény 
gazdálkodó nemes volt, aki Petrőczytől kért aratókat, és maga forgolódott a vetés körül. 

A Jenéitől ismertetett adatok Petkó Zsigmond életének kb. 12 esztendőnyi idejét ölelik 
fel. A most előkerült és a Jenéitől közölt adatok megvizsgálásából a következőkkel egészít
hetjük ki a Petkóra vonatkozó ismereteinket. 

A Petrőczy-levéltárban Petkónak összesen 17 levele maradt ránk, melyek 1664. máj. 
17-e és 1670. ápr. 21-e közt íródtak. Ebből hetet a Vág jobb partján, a Trencsénnel szemben 
fekvő Drétomáról keltezett írójuk. Itt volt neki jószága, ide tért meg házába, itt szántatott-
vettetett és arattatott.4 Trencsénből kilenc levelet küldött Petrőczynek. Közülük az első, 
az 1664. máj. 23-i keletű Illésházy Györgyöt említi, aki vele üzen Petrőczynek, és kedvező 
ajánlatot tesz neki holmi ágyúk előnyös feltételek közt való megvásárlására. Petkó tehát 
kapcsolatban volt Illésházyval akkor is, amikor Petrőczy főembereként tevékenykedett. 
Illésházy szerepel Petkónak az 1669. szept. 24-én kelt levelében is. Ekkor Petrőczy megbí
zásából kellett hosszasabban beszélnie az akkor már Trencsén megye főispánjával, aki kedve
sen vette Petrőczy üzenetét. Az elégedetlenekhez húzó Thököly-párti Illésházy Györggyel 
tehát nem szakadtak meg Petkó kapcsolatai, s így érthető, hogy mikor Petrőczy Erdélyben 
bujdosik, ő megint Illésházy környezetében található. Egy levelet Eperjesről írt Petkó Pet
rőczynek, 1669. júl. 6-án. Ekkor — Erdély felé mentében — látogatta meg a Thököly-fiúkat 

1 JENÉI Ferenc: Petkó Zsigmond. I tK 1963. 5 9 2 - 4 . 
2 THALY Kálmán: Irodalmi és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi korból. Bp. 1885. 351—2. 
a Nyilván annak a megállapodásnak értelmében, melyet Teleki Mihály és Bethlen Miklós kötött 1666-ban 

a magyarországi elégedetlenekkel, hogy köztük és Erdély között Thököly István emberein keresztül tartják 
az összeköttetést. Vö. PAULER Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664—1671. 
Bp. 1876. I. 106. — Petkó követségeiről, Thököly Istvánnál te t t látogatásairól a Jenéitől id. helyeken kívül 
lásd még Keczer Naplóját (MHHS X X X I I I . ) 380, 388, 398, 414. 1. Petkónak Rózsahegyen, Oszadán, 
Enyickén te t t látogatásai 3—3 napig tar tanak, amikor is Thököly őt „nagy jó szívvel látja", vele sokat beszél
get, úgy bocsátja el. 1669. júl. 1-én Petrőczy Kassáról tudósítja Telekit: „Küldöttem Kegyelmedhez kedves 
igen meg hitt jámbor szolgámat, nemzetes Pettko Sigmond u r a m a t . . . " Egészen az ő atyafiságára bízza ügyét, 
kívánja, térjen meg jó válasszal, ,,ha jó ideig köllenék is késni oda be". Kéri, csak tőle izenjen. (DEÁK Far
kas: A bujdosók levéltára a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárából. Bp. 1883. 233.) Ez az út valóban 
több mint egy hónapot vett igénybe. Petkó Zsigmond 1669. aug. 22-én Késmárkról ír Telekinek, hogy oda 
három napja megérkezett; a gróf urat (Thököly Istvánt) és Keczer uramékat jó egészségben találta. Még aznap 
indul Petrőczyhez, „hogy hamarab lason és tudhason az magha dolgarul, mibe légyen." (Teleki-cs. marosvá
sárhelyi lt. Missllis 216. Eddig ismeretlen levéli) 

4 Ha Petkó nem is volt gazdag ember, vagyonosabb lehetett, mint leveleiből Jenéi kiolvasta. Szerény anyagi 
körülményeire mindössze egyszer hivatkozik, az eddig ismert első levelében, amikor 1662. ápr. 23-án azt írja 
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az evangélikusok híres kollégiumában, ahol Vitnyedi pártfogoltja, Dömötöri György volt 
Thököly Imre preceptora.5 Erdély felé menet Petkó betért Peklinbe is, „Keczer uramékhoz". 
Ebben a levelében azt kéri Petró'czytől, ne feledkezzék meg családjáról, az otthonvalókról, 
„szeghenij feleseghem semmit sem tud benne, hova mentem". Bizonyítja ez a levél, mennyire 
titkos volt Petkó küldetése, és mutatja, hogy családos ember volt, felesége, hozzátartozói 
laktak Drétomán. 

A Petrőczy-levéltárban olvasható egy datálatlan, feltehetőleg Petkóhoz 1670-ben írt 
levél, mely címzésében Szilessy (talán Szilassy?) Imre „Petroczy Istuan Vram Eonagy-
sága Feo Ember szolgájának" adresszal. Tartalmából következtetve a levél Trencsénben 
vagy Trencsén közelében íródott, amikor Rákóczi Ferenc már megindította a felkelést. A 
sebtében írt sorok szerint az úrnak hamarosan indulása lészen a táborba. Az úrral kellett len
nie Petkónak is, mert Szilassy tőle kéri a további parancsok közlését a „gyaloghok fogga-
dassara", hogy miként gazdálkodjék kenyérből és másból. Szilassy is siet közéjük, mivel 
— írja: „enis nadiob dologhban akarok kegyelmeteknek szolgalny es kedveskedny".6 

Egyelőre ismeretlen előttünk, hogyan vészelte át Petkó a Wesselényi-féle szervezkedést, 
a Rákóczi felkelését követő megtorlásokat, felelősségre vonásokat. Mikor 1673. nov. 13-án 
Rajecről levelet ír Illésházy Györgynek,7 Illésházy már Liptó, Árva, Trencsén megyék fő
ispánja és az árvái közbirtokok, a Thurzó György végrendelete értelmében létrehozott com-
possessoratus főkormányzó ja. Apja után (ennek a felesége volt Thurzó Mária!) ő a második 
Illésházy, aki a közbirtokosság igazgatói tisztjét betölti (igaz, hogy csak 1676-ig!). Mint di
rektornak, az ő feladata az egyes jószágokban a kapitányok, prefektusok, tiszttartók, porko
lábok és egyéb tisztviselők állítása.8 így kerülhetett Petkó Zsigmond az árvái közbirtokosság 
részét alkotó létavai jószágokba tiszttartónak. Forgách Mária így címezte neki Trencsénből 
1674. jan. 16-án kelt levelét, melyben két vég szűrposztó vásárlását kérte tőle.9 Mint ilyennek 
írt neki („Generoso Domino Domino Sigismundo Petko Prouisori Bonorum Arcis Lieta") 
Létava plébánosa határjárás ügyben10 és Illésházy György, mikor 1674. ápr. 2-án Raimanus 
Mihály ügyvédi fizetése felől intézkedett.11 

Petkó Zsigmond a Jenéitől ismertetett utolsó levele (1674. ápr. 22.) után is minden bizony
nyal a létavai jószágok provisora maradt. És nem veszett nyoma. Bánfalvárói, Illésházy 
György jószágáról 1675. ápr. 2-án levelet írt Trencsén megye szolgabírájához, Benyovszky 
Andráshoz a létavai jószágok állapotát, holmi erőszakosságot illetőleg.12 

Ezt követőleg azonban több mint tíz éves űr következik róla szóló ismereteinkben. Illés
házy Györgyről tudjuk, hogy a Thököly-mozgalmak alatt őrizet alatt volt,13 illetőleg Thö
köly oldalára állt.14 1684-ben közbocsánat alapján kegyelemben részesült, de főispáni tiszt
jeit nem kapta vissza, és csak néhány kisebb birtok tulajdonában hagyták meg.15 Az árvái 
közbirtokosságban már 1676-ban felváltotta őt Erdődy György. A létavai jószág tiszttartó
járól, Petkóról azonban több mint tíz évig semmit sem sikerült kinyomoznunk. 

Az Illésházy-levéltárban ránk maradt legközelebbi levele ugyanis csak 1686. máj. 15-én 
kelt. Rapíim írta Rajecről. A címzett: Illésházy Miklós, Trencsén megye főispánja. Tárgya: 
megnyugtatás, hogy a hadak Trencsén felé menet elkerülik a bajmóci és vágbesztercei jószá-

Ulésházy Györgynek, akinek megbízásából Pozsonyba utazik, hogy disponáljon széna és abrak felől, „szeghen 
legheny vagyok, ne valiakárt( ! ) . " Erre következtethetnénk ugyan 1666-ban keltezett verséből is: „Ekém után 
jártam , . . Zabot is vetettem", ha elhisszük, hogy eke után járva lehet verset Írni, és megbízunk a versmáso
lat helyesírásában: vetettem és nem vettettem. Leveleiben azért kér aratókat Petrőczytől, mert Drétomán pén
zen sem kaphat. Vetés körül pedig nem ő, hanem cselédjei forgolódnak. Viszont később jobb módú lehetett. 
Pinnyeinek pl. szénát ajándékoz néhány szekérrel, eladó rétje, földje van. 

5 A költői tevékenységet is folytató tanárról azt írja Petkó: „Demeteri uram ighen jó ember, jól tanit tya 
az Urfiat, nem mást, csak azt szereti." 

6 A Szilassy levelén kívül a Petrőczy-levéltárban olvasható Vitnyédy Jánosnak és Gilány Illésnek Petkóhoz 
írt levele is. Ez utóbbi 1669-ből való, benne Gillany azt kéri, emeljen szót mellette, hogy fiát az úr tanulás 
céljából fiai mellé vegye. Vitnyedi 1670, márc. 10-én Pozsonyból írt Petkónak Kassára. Valószínű, hogy Petkó 
a márc. 14-én megnyíló eperjesi gyűlés miatt tartózkodott ez idő tájt Kassán. Ápr. 21-én azonban már otthon 
volt és menekülésre gondolt. 

7 Illésházy-lt. Nyitra. Koreäpondencia 642/2087. 
8 Vö. az 1626. júl. 5-éről kelt utasításokkal — KUBINYI Miklós: Árva vára. Pest 1872. 173—8. 
• lllésházy-lt. Nyitra. Koreäpondencia 1358/4309. 
" U o . 1359/4310. 
11 Uo. 1360/4311. Címzése: Generoso Domino Sigismondo Petko Arcis et Bonorum Prouisori et nobis obser-

vando. 
12 Uo. 1435/4432. 
11 Az 1681-i soproni országgyűlés 3. sérelmi pontjában olvasható a rendek kívánsága: „Comes Georgoius 

Illyeshazy über dimittatur". — BÉRENGER, Jean: Les Gravamina. Remontrances des Dietes de Hongrie 
de 1655 ä 1681. Paris 1973. 292. 

u 1683 nyarán Thököly Szakolcára küldi a szorosok őrizetére. — ANGYAL Dávid: Késmárki Thököly 
Imre. Bp. 1889. II . 55. 

15 SÁNDOR Jenő: Az Illésházyak. Nyomtatásra szánt kézirat az OSzK-ban. Fol. Hung. 2228. 
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gokat.16 Időben ezt követi az 1689. jún. 27-én a kor neves jogászához, Pinnyei Jánoshoz, 
a híres ügyvédhez intézett levele. Benne arról ír, hajlandó bizonyos rétek és földek kiváltás 
útján való átadására, s addig is, amíg megalkusznak, néhány szekér szénával kedveskedik 
neki. Emellett Petkó jogorvoslást keres, mert a Thurzó-família egyik adózó jobbágya meg
verte a rajeci bírót. Bezárólag a maga és felesége szolgálatát ajánlja Pinnyeinek és feleségé
nek. 17 Mivel ezt az írását is Létaváról keltezte/ és benne többek között a rajeci bíró sérelmét 
panaszolja, joggal következtethetjük, hogy ekkor is a létavai jószágok provisora volt. 

Annál inkább látszik helyesnek ez a következtetés, mert az eddigi ismereteink szerint 
ránk maradt utolsó leveléből az látszik, hogy nem régen vált meg tisztjétől. Petkó ezt az 
utolsó, feltűnően hosszú, csaknem négy ívlevélnyi írását Hrabovszky István ügyvédnek 
küldte 1690. jan. 21-i kelettel.18 A címzés szerint Hrabovszky ekkor „Illustrissimae Familiae 
Thurzo Bonorum Arvensum et Lethaviensum Causarum Director"-a volt. Petkó levelében 
arról értesíti őt, hogy a „gróf direktortól" (Erdődy György) már régebben kívánt dolgokat 
véghez vitte.19 Késedelmeskedésének oka régtől fogva tartó betegsége volt. A levél három
negyed része a létavai vár kommendánsára való panaszkodás, akinek embertelen szolgálta
tásai miatt a bírák és a parasztok hozzá járnak. Petkó már írt ügyükben a várparancsnok fele
ségének meg a porkolábnak. Emiatt a parancsnok csúnyán ráüzent, mocskolta, selmának 
nevezte. Petkó visszaüzent neki: az ő idejében különb kommendáns volt a várban, és hogyha 
beteg nem lenne, megbizonyítaná, nem selma! Petkó sürgeti, hogy zabolát vessenek a pa
rancsnok szájába, mivel a parasztok azt mondogatják, ha így cselekszik velük, elbujdosnak, 
pusztán hagyják a házakat. Arra kéri Petkó Hrabovszkyt, írjon az ügyben a gróf főispánnak 
(Illésházy Miklós). 

A levél kétségtelenné teszi, hogy Petkó Zsigmond 1690-ben még életben volt, de már bete
ges állapotban. A. létavai jószágok igazgatásának gondját nemrég tehette le, mivel a parasztok 
és bírák bizalma még mindig feléje fordul, és a várparancsnok előtt a maga tisztségét emlegeti. 
Élt még a felesége is, mivel a levél befejezésében Hrabovszkynak, akit sógorának szólít, 
meg Hrabovszky feleségének, „sógorasszonyának", mindkettőjük szolgálatát ajánlja. 

Varga Imre 

Verseghy vígeposzának életrajzi hátteréről 

A brünni várbörtön falai közt tölti Verseghy fogságának utolsó esztendőit. Holmijában 
ekkor már jegyzeteket, kéziratokat is őriz: töredékes Sterne-fordítását, Herder nyomán írott 
tankölteményét, s a Querelle des Anciens et des Modernes kései visszhangját: a Rikóti Mátyás 
című vígeposzát.1 Zömmel a fogság olvasmányélményeit tükrözi vissza ez a kissé hosszúra 
nyújtott költemény, Verseghy erősen eklektikus, de a franciák ihletése nyomán helyenként 
már tisztuló esztétikai eszményeit. S egyben sejteni engedi az évek óta reménytelenül rabos
kodó, múltjával nehezen békülő költő lélekállapotát is. Meditációit, vívódásait, melyekkel 
rendre az emlékek övezetébe téved. A hősök jellemzésében, az esztétikai és morális fejtege
tések körében mind sűrűbb elemek jelzik: a vígeposz írása közben Verseghy életének alakulá-

" Illésházy-lt. Nyitra. Korespondencia 1722/5104. 
" U o . 1478/4483. 
» Uo. 1539/4555. 
18 Valószínűleg bizonyos iratok átadását , a létavai jószág igazgatására vonatkozó ügyek lezárását sürgette 

Erdödy György. 
1 Költeménye megírásához Verseghy változatos forrásokból merített ötleteket, motívumokat. A címszereplő 

a francia vígeposzok hőseit idézi föl, mindenekelőtt Boileau kántorkodó fűzfapoétáját, CSÁSZÁR Elemér: 
Verseghy Ferencz élete és művei. Bp. 1903. 214. VARGHA Balázs: Verseghy Ferenc költészetéről. . . meg
jelent a Verseghy Ferenc 1757—1822 c. kötetben. Szolnok 1957. 21—2. A cselekmény egyes részletei Kotzebue 
énekes játékára emlékeztetnek (Das Kind der Liebe; Császár uo.) a költő szerkesztési fogásai pedig — helyen
ként — Gyöngyösi műveire. Uo. 218. A komikus eposz dalbetéteit egyrészt a Varázsfuvolából veszi át Verseghy, 
másrészt a népdalok köréből választja őket. Apró érdekesség: egyik dallamának eredetijét Kodály Zoltán fedezi 
föl, 1914-ben, bukovinai gyüjtőútján. Árgirus nótája. Bp. 1921. 8. A Rikóti Mátyásban kibontakozó esztétikai 
nézetek Sulzer mellett már Condillac hatását is sejtetik: Verseghy ízlésének csöndes fordulatát jelzik. ECK
HARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp. é. n. 205. HALÁSZ Gábor: Az értelem 
keresése. Bp. 1936. Kazinczy-esszé . . . A querelle des Anciens et des Modernes tetszetős eszméit olykor a 
herderi történetfilozófia elemei színezik: pl. a vígeposz VII. Dalának 81 —84. strófájában, ahol a költő a nyelv
nek a társadalmi együttműködést szervező erejéről értekezik (összehasonlítást kínálva SZAUDER József 
Verseghy és Herder kapcsolatait kutató tanulmányával, FK 1958). Vagy a II . Dal 57—59. versszakában 
(„Mint mikor egy síkon torony építtetik . . . " stb.), ahol Verseghy az egyik Herder nyomán készült költemé
nyének, Az emberségnek a monumentális képeit idézi föl, a szellemi kincseit örökítő, sorsát javító emberiség 
hatalmas építő munkáját . 

46 


