
Péchi Simon letartóztatása 1621-ben 

Az erdélyi szombatosok vezérének, Péchi Simonnak, Bethlen Gábor kancellárjának poli
tikai bukásáról Tholdalagi Mihály az 1621. esztendő eseményei között jegyezte fel: „ . . . az 
fejedelem . . . Péchi Simont — az ki fő cancellariusa volt — Váradon pünkösd hetiben arestal-
tatá Kamuti Bálás által". Indoklást nem fűz az eseményhez. Kemény János Önéletírásában 
az időpontot nem adja meg, de több tényezővel is magyarázza Bethlen belső bizalmasának 
letartóztatását. Többek között neki is szerepet tulajdonított a hainburgi várostrom kudarcá
ban, hibáztatta a prágai csatáról való elmaradását, feltételezte, hogy Péchi 40 000 tallérnyi 
ajándékot fogadott el Ferdinándtól a pozsonyi béketárgyalások idején. Azt is megemlíti, hogy 
a fejedelem: „ . . . mint virtuosus ember, nem szenvede társat, hanem megfogatá, és az maga 
inventioja szerént sub honesta custodia néhány esztendeig Kővárban fogva tartatá." Kohn 
Sámuel Péchi bukásának körülményeit elemezve joggal mutatott rá, hogy a Kemény által 
említett gyanús momentumok még 1620-ban merültek fel. A kancellár bűnössége egyszer sem 
bizonyosodott meg és Bethlen bizalmát bírta még 1621-ben is. Kohn Tholdalagi időmeghatá
rozása alapján 1621. május 30 és június 5 között feltételezte Péchi Váradon történt letartóz
tatását Kamuthi Balázs által. Indokát Bethlen Gábor gyanújában látta, melyet kétes eredetű 
udvari intrikák tüzeltek.1 

Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának Theca VI1/339 jelzetén található a Tholdalagi-
krónikában említett Kamuthi Balázs, Váradról 1621. május 23-án déli 12 órakor kelt, Bethlen 
Istvánhoz címzett levele: „Szolgalathomat ajánlom Nagyságodnak mint Uramnak Istentől 
kivanok Nagyságodnak minden testi es lelki iokat megadatnia mind az Nagyságod io akaróival 
egiwt; Az utamban tul Beszerminien adót megh az Nagyságod levelet, kire most Nagyságodnak 
választ nem tehetek. Mivel wdom hozza ninchien: Isten be viven mindenreol magam beszellek 
Nagysagodal, Az dologh it mint tertint légien. Nagyságod az Urunk eo felsége leveléből, 
bőven megh érti, Nagyságod minden dologhban jarion az szerint el, az mint eo felsége paran-
chiolta. Noha nekem annál szóval bővében paranchiol eo felsége, arról az dologhrol, de en azt 
adigh megh nem mondhatom, migh Isten Nagysagodal szemben nem iutat. It en nem kisem 
dolgaimat el igazitvan menhest[?] megiek be Erdeljben Nagyságodhoz, Urunk eo felsége ma 
23 Mai 9 Órakor Cancellarius Uramat Pechi Simont az Varba Arestaltata, sub honesta Custodia 
tartatia, ket szolgaitis vele egiwt Jankó Boldizsárt es Markosfalvit. Az fogsága felöl paranchiol 
eo felsége Nagyságodnak, hogy Nagyságod el foglaltassa, es minden marhaiat Inventaltassa 
bizoniosh megh hit zálogos nemes emberekel, minden marhaia légien Inventariom es pechit 
alat zar alat heljben hogj semmié el ne vesszen, se kar tékozlás senkitol semmi marháiba ne 
légien ugian azon tisztái [áthúzva] tisztartok gondviselések alat légien, minden az kik alat 
edigh volt mindenek. Az giermekit eo felsége azt hattá volt hogj Szent Erzsébetre vigiek az 
Szent Erzsébeti jószágot tartchiak hagiak az giermekek szamara, az giermekeket tartchiak 
belőle. Nagyságod rendellien az Job anniokai embert hozaiok ki gongiokat vissellie, akar az 
Job anniokat Rendellie Nagyságod, neki giermekit is szánni [?] Ma azért Irt Cancellarius 
Uram Urunknak, hogj eo felsége az giermekit hagia Radnotban ha valami budulás tortenikis, 
mégis légiének bátorságos helien, mi válassza leszen rea en nem tudom, nekem ezeket paran-
chiolta kit írok Nagyságodnak, tudom láttam magamis eo felsége mindent megh irt Nagy
ságodnak, arról az dologhrol melj eo felsége levelet az levelemben takarván lm megh kwltem 
Nagyságodnak. Nagyságod ez veletelen [?] dolgot Iria megh Kakoni István Uramnak es 
Erdeli Uramnak, tudom mastolis megh halliak ez miez it nem lehet titok nemis lehet titok 
illien nagj Varosban: Isten haza viven mindeneket megh mondok Nagyságodnak, Nagyságod 
most othon valóban vigíazon eo felsége paranchiollia kik mint viselik magokat ez mostani 
törtinetel légien mindenwt embere Nagyságodnak: Isten eltesse es tarchia megh Nagyságodat 
sok esztendeigh írtam Varadon 12 órakor del után, 1621. Nagyságod io akaró szolgaia Kamuthi 
Balas. P. S. Ha en valamit el vetetem az eo felsége paranchiolatiban megh Irta eo felsége az 
maga leveleben mindent Nagyságodnak mihez tarchia Nagyságod magát az tobit megh mon
dom mikor haza megiek. Nagyságodnak summa chiak az hogj semmi marháiban kar tékozlás 
ne essek Cancellarius Uramnak hanem mingiarast mindenrwl mindent Inventallianak foglaliak 
eo felsége szamara, mindent, de helieben hagiova el ne vesszek az mi olj zar alat pechiet alat io 
gondviselés alat légiének, hirtelen írtam Uram ez levelet." (461—62.) 

Kamuthi fontos új információkat tartalmazó leveléből elsősorban a letartóztatás pontos 
időpontjára kell felfigyelnünk. De nem kevésbé figyelemre méltó a „honesta custodia" jogi 
formula használatának megerősítése sem. Ezek a további mellékkörülmények, összevetve 

1 Erdélyi Történelmi Adatok. Szerk. MIKÓ Imre. Kolozsvár 1855. 232. KOHN tévedésből Borsos Sebes
tyén krónikáját idézi. Ott nincs szó Péchi letartóztatásáról. Kemény János Önéletírása és válogatott levelei. 
Bp„ 1959. 286. KOHN Sámuel: A szombatosok, történetük, dogmatikájuk és irodalmuk különös tekintet tel 
Péchi Somon főkanczellár életére és munkáira. Bp. 1889. 176 — 180. 
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a korábbról már ismert forrásokkal, átrendezik a Péchi letartózhatásának előzményeiről, hát
teréről kialakított véleményeket. 

Péchi Simon 1621. január 26-tól április 22-ig a Bethlen Gábor és Ferdinánd császár meg
bízottai között folyó hainburgi béketárgyalásokon vett részt. A diplomáciai huzavonák során a 
császáriak számos kísérletet tettek a fejedelem megbízottainak megnyerésére. Ennek követ
kezményeként április közepére már a Habsburgok oldalára álltak Forgách Zsigmond, Jakusits 
András, Aponyi Pál és mások Péchi munkatársai közül. Péchi személyéhez a gyanú árnyéka se 
férkőzött a tárgyalások során, számtalan esetben járt Pozsonyban és Kassán a fejedelemmel 
folytatandó megbeszélésekre. Április közepén már nem volt remény Bethlen limitált feltételei
nek elfogadtatására sem, ezért a kancellár 22-e táján elhagyta Hainburgot. Társaságában 
távozhatott a tárgyalások színhelyéről Sándor János, akit majd május 25-én Thurzó Imrétől 
hivat a fejedelem.2 Péchi Kassára utaztában, Körmöcbányáról levélben számolt be Thurzó 

• Imrének az események alakulásáról, majd május 10-én — most már Kassáról — arról ír foga
dott fiának, hogy ideje meglátogatnia „puszta házimat apró árváival", vagyis Radnótra 
készült.3 A fejedelemnek azonban más tervei voltak kancellárjával. A másik Thurzónak, 
Szaniszlónak ugyanezen a napon küldött leveléből tudjuk, hogy az árulók tevékenységének 
ellensúlyozására, Péchi vezetése alatt, küldöttséget akart indítani Bécsbe. Bizalmát tehát a 
hainburgi kudarc után sem vonta meg kancellárjától. E levélben kéri Thurzót, szerezzen „salus 
conductust" a delegáció számára, amelyet Péchi a következő vasárnap — azaz május 16-án — 
Rosenbergben vesz át.4 Az újabb tárgyalásokból nem lett semmi, de Péchitől független okok 
miatt. Ti. Bethlen erről így nyilatkozott május 25-én: „Cancellariust elkészítettem vala és 
szintén indulni akart. . . olyan gyalázatos és bizonytalan tractatusra nem akartam cancellariust 
alábocsájtani..." és valóban, a kancellár még május 16-án is rendes hivatali munkáját végezte 
Kassán.5 

Az Egyetemi Könyvtárban talált Kamuthi-levélből megtudtuk, hogy a következő hét 
vasárnapján, május 23-án már Nagyváradon volt, feltehetően szombat este ért oda a kíséreté
ben levő Uzoni Jankó Boldizsárral, Markosfalvi Mártonnal és Gőty (Géczi) Istvánnal.6 Ezek 
szerint legkésőbb május 18-án elhagyta Kassát, hogy kivegye tervezett szabadságát. Kamuthi 
arról is beszél, hogy a fejedelem szóbeli utasításait csak személyesen adhatja át Bethlen Ist
vánnak és azok jóval részletesebben szólnak az ügyről, mint a Bethlen által küldött írásos 
parancs. Ebből következik, hogy Kamuthi Kassáról eredt a mit sem sejtő kancellár nyomába. 
Kassáról Várad legalább kétnapos lovaglás, tehát Kamuthi a letartóztatási paranccsal zsebé
ben, legkésőbb május 21-én, pénteken ült nyeregbe. Nyilvánvaló, hogy a fenti két dátum közé 
eső napokon — május 19—20-án — jutott olyan információ birtokába Bethlen, amely egyszer 
és mindenkorra kegyvesztetté tette kancellárját. A kritikus napok kassai eseményeiről nincs 
közvetlen forrás. De Kornis Ferenc 1621. augusztus 6-án feleségének írt leveléből következ-
tathetünk: „ . . . a fejedelem akkor Kassán még nagy haragjában . . . " ajándékozta el Péchi 
héjjasfalvi részjószágát.7 Bethlennek Péchivel szemben fellobbanó kemény indulatait az a 
körülmény is igazolja, hogy a magas rangú fogoly még 1621. július 30-án is vasra verten rabos
kodott, bár lábai veszedelmesen megdagadtak. Magánlátogatóktól és a levélírástól eltiltották.8 

E szigorú börtönfeltételek meglehetős ellentmondásban állnak a „honesta custodia" gyakor
latával, amelynek alapján Péchit őrizetbe vette Kamuthi. 

1 A hainburgi béketárgyalásokról 1. PELZ Béla: A hainburgi béketárgyalások. 1621. január 25. —április 
22. Száz 1914. 4 7 7 - 4 9 8 . , 5 7 7 - 5 9 6 . Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiad. SZILÁQYI 
Sándor. Bp. 1879. 309. Sándor János a magyarországi rendek képviseletében vet t részt a béketárgyalásokon. 
Szoros kapcsolatban állhatott Péchivel és Thurzó Imrével. További kutatásokat igényel azonosítása Sándor 
János szombatos költővel. Vö. RMKT XVII . század V. 416—417., 583. A költő Sándor egyetlen ránk maradt 
verse arra utal, hogy a szombatosok első generációjához tartozott . Éneke nem tartalmaz rabbinikus ismerete
ket, ószövetségi és apokrif irodalomból vet t idézetekre támaszkodik. Veszélyes útról való hazatéréséért mond 
hálát istennek. Ha azonos a diplomata Sándorral, azt is megtudhatjuk róla, hogy beteges ember volt. Részt 
ve t t a nikolsburgi béketárgyalásokon is. 1623. március 15-én Eszterházy Miklós említi mint közvetítőt. Bethlen 
Gábor fejedelem levelezése. Kiad. SZILAGYI Sándor. Bp. 1886. 248. Bethlen később kapcsolatban marad t 
vele. Vö. TT 1908. 244—245. 

»TT 1878. 134. „Áldott órában talált volt kegyelmed engöm atyjává fogadni" Péchi Thurzónak 1621. 
március 24-én. Uo. 123. Felesége 1621. január 19-én meghalt. KOHN i. m. 174. 

* Bethlen Gábor fejedelem levelezése stb. 168—169. 
6 A Thurzó Imrének írt levélben tárgyalja az árulók tevékenységét, akik a császár megbízásából hamis 

írásokra hivatkoznak. Péchi letartóztatásáról nem esik szó, sőt mintha védené őt Bethlen. Nyilvánvaló Thurzó 
Imre tájékoztatása május 25-én a 23-án történt eseményekről még nem volt időszerű Bethlen számára. A levél
ből egyértelműen kiderül, hogy a kancellárt nem május 25-én akarta Rosenbergbe küldeni, hanem kilenc nappal 
korábban. Kohn időmeghatározását ez a félreértés okozta. Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan stb. 308. KOHN 
i. m. 176. ETA I. 276. 

* Uzoni Jankó Boldizsár 15 — 16 éves lehetett ekkor, később dévai református pap. Adat tár XVII . századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. I. Szerk. KESERŰ Bálint. Bp. —Szeged 1965. 475 — 479. ETA I I I . 356. 
Gőty Istvánt, a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1863. 356. Géczi Is tvánt ír. 

7 VASS Miklós: Adatok Péchy Simon életéhez. TT 1907. 5 0 2 - 5 0 3 . 
* ETA II I . 350—357. Péchi első teljes szövegében fennmaradt börtönlevele. Kamuthitól tudjuk, hogy 

letartóztatása után azonnal levelet írt Bethlen Gábornak. Később eltiltották az írástól „miolta az írás tőlem 
megti l tatot t" — panaszkodott július 30-án. 



A fejedelem haragja, a fogvatartás körülményei azt látszanak igazolni, hogy Bethlen Gábor 
meggyőződött kancellárja bűnösségéről. Más kérdés az, hogy a „tisztes őrizet", azaz a főneme
sek bizonyítékok nélkül fogva tartását lehetővé tevő jogszabályt alkalmazta vele szemben. 
Ennek csak egy magyarázata lehet: ha az volt a célja, hogy a kancellár árulásának valós 
bizonyítékai, esetleg összeköttetései, ne kerüljenek nyilvánosságra. Úgy látszik, első indulatai 
lecsillapodása után ezt a jogi formulát maga sem tartotta elegendőnek és igyekezett törvénye
sebb keretet adni Péchi letartóztatásának. Ennek érdekében 1621. július 30 előtt, valamikor a 
hónap közepe táján Zólyomi Jánost küldte Péchi szamosújvári börtönébe, hogy feltételeket 
ajánljon a kancellárnak. Péchi erről így írt Bethlen Istvánnak július 30-án: „Szabadulásomnak 
módjáról Nagyságod jó tetszését, tanácsát akarom vala minap érteni Zólyomi János uram 
által; kiben hogy procedálhassak, okait is fogságomnak és az kegyelmes uramnak reám ilyen 
nagy nehézségének, tudakozván, semmit abban is akkor nem érthetek..." A következő 
sorokban arról elmélkedik, hogy annak, aki bevallja bűnét, isten és ember könnyen megbocsát, 
de neki, mert ártatlan, nincs mit megvallania. Majd hirtelen fordulattal így folytatja: „Avagy, 
ha én vádolóimnak könnyebbítenék annyiból dolgokat, bátor a büntetésnek talioja ne maradjon 
rajtok . . . " és elsorolja, hogy a pozsonyi megvesztegetést nem fogadta el, a hainburgi tárgya
lásokon nem volt része Forgáchék elpártolásában.9 Mindebből világos, hogy ezeket a bűnöket 
akarták vele beismertetni. Zólyomi küldetésének kudarca után a fejedelem öccsét, Bethlen 
Istvánt bízta meg Péchi megpuhításával. Bethlen István még meg sem kaphatta a fogoly július 
30-án írt fent idézett levelét, ha megkapta volna, talán nem vállalta volna a megbízatást, mert 
július 31-én Kassáról futár útján parancsolta a fejedelem Szamosújvárra. Kornis Ferenc emlí
tett augusztus 6-i levele beszámol arról, hogy Bethlen István július 31-én éjszaka sietve eltá
vozott Kolozsvárról és reggelre már Pechihez ért. Egész nap tárgyaltak, majd a következő 
nap hajnalán a gubernátor magával vitte a volt kancellárt Kolozsvárra. További sorsáról e 
levél írásának napján még nem volt hír.10 Kornis és mások abban reménykedtek, hogy ez az 
esemény Péchi szabadulását jelenti, de csalódtak. A foglyot Kolozsvárról Kővárra vitték 
Rhédey Pál őrizete alá. Tehát Bethlen István sem járt nagyobb sikerrel megbízatásában, mint 
Zólyomi. Péchi nem volt hajlandó könnyíteni a fejedelem helyzetén, mert felismerhette, hogy 
valamilyen okból Bethlen csak régi, idejétmúlt ingadozásait hozza fel, amelyeket már régen 
tisztázott. 

A fejedelem azonban nagyon jól tudta, hogy Péchi miben bűnös, ha ezt nem is propagálta. 
Éppen ezért Rhédey Pálnak 1621. szeptember 2-án írt levelében kioktatja kapitányát, akit 
Péchi meggyőzött ártatlanságáról: „Péchi felől való írásodat ami illeti, ha más irná, tudnánk 
felőle mit gondolni; de hogy te irod, elmédnek fel nem érésének tulajdonítjuk az ő mézzel folyó 
elméjének discursusát, vesszünk eszünkbe, hogy nem ismerted azt az embert. Hogy felhozhat
nék az mostani tractára, arról csak úgy gondolkodjál, hogy ha soha békességet nem csinál
hatnánk is, de soha ő általa azt mi nem tractálnók. Quo semel imbuta, recens testa, diu servat 
odorem. Ennek sok okai vadnak melyeket előrecenseálni nem érkezem . . . " u Úgy látszik, 
Péchi visszájára fordította Bethlen taktikáját és könnyedén megnyerte Rhédeyt, ami nem is 
lehetett nehéz, hiszen konkrét vádat nem emeltek ellene. Bethlen magyarázkodása eléggé át
látszó, de kiérződik belőle eltökéltsége, meggyőződése Péchi bűnösségét illetően. Talán még 
határozottabb szeptember 14-én Károlyi Zsuzsannához írt levelében, ahol Béldi Kelemennek 
üzen, aki Péchi birtokaira pályázott: „ . . . választ most nem adhatok, Péchi Simon dolgának a 
törvén szerint kelletik eligazíttatni... "1Z Bizonyított bűn tehát volt, de bíróság elé soha nem 
került a volt kancellár. 

Bethlen Gábor ködösítő magatartását a Péchi-ügyben egy korábbról már ismert, de kellően 
ki nem aknázott forrás alapján érthetjük meg. 

Johannes Zeidler, a szász választófejedelem bécsi követe 1621. június 27-én jelenti urának: 
„Bethlen Gabor hat seinem Kanzler Petschi seiner Schreiben eines, so er in Türkei abgehen 
lassen, und vom türkischen Hof herausgeschickt worden sei soll fürgezeigt, und als sich der 
Kanzler bekennen müssen, hat er ihn hinaus für die Stubenthür gehen heissen . . . "13 A rész
letekben meglehetősen bizonytalan információ lényeges eleme a Porta szerepének említése a 
Péchi-ügyben. Ha elfogadjuk Zeidler állítását, akkor az előzményeket a hainburgi béketár
gyalások nemzetközi politikai hátterében találjuk meg. 

•Kemény János szerint: „ . . . az 5 ínventioja volt az honesta custodia". I. m. 286. Péchi levelét lásd ETA 
I I I . 352—354. A béke érdekében nyilvánvalóan mindent megtett, mégis ezt hiányolta a hivatalos letartóz-
tatási parancsban Bethlen. Más vádat nem emeltek ellene. VASS Miklós: Péchy Simon három levele. TT 
1905. 292. 

" T T 1907. 5 0 2 - 5 0 3 . 
» Bethlen Gábor levelei Illésházi Gáspárhoz. 1619-1629. Szerk. SZÁDECZKY K- Lajos. Bp. 1915. 44—45. 
" T T 1879. 215. Béldi már 1621. augusztus elején kísérletet tet t , hogy „beleszálljon a bir tokba" Bethlen 

István Dániel Mihályhoz. Bethlen Gábor fejedelem levelezése stb. 191 — 192. 
11 GINDELY, Anton: Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Bp. 1890. 293. 
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Bethlen a tárgyalások során sűrűn és szívesen hivatkozott a török politikai és katonai támo
gatására. A császáriak javaslatait pedig azzal hárította el, hogy a Porta tudta és beleegyezése 
nélkül nem köthet békét. A valóság azonban az volt, hogy a török udvar csak ígérte a csapa
tokat, mert érdeke úgy kívánta, hogy az erdélyiek kössék le a császári hadsereg egy részét. Idő
közben Ferdinánd konstantinápolyi ügynökei elérték, hogy a török és Bethlen kapcsolata a 
mélypontig hűlt. Egyidejűleg azonban érvényben maradt az a körülmény, hogy sem Bethlen, 
sem a vele szövetséges rendek a török beleegyezése nélkül béketárgyalásokat nem folytat
hatnak, megállapodásokat nem köthetnek.14 

Péchi és a békepárt másik vezetője, Thurzó Imre, jól ismerték a viszonyokat. Pelz megálla
pítása szerint odáig elmentek, hogy a béke érdekében Péchi közvetített Thurzó Imre és a csá
szári megbízottak között. A kapcsolatfelvétel 1621. március végén, április elején történhetett 
— természetesen Bethlen tudta nélkül. A törökkel meglehetősen bensőséges viszonyban levő 
Péchi ekkortájt fordulhatott puhatolózó lépésekkel a Porta felé, amelynek megkérdezése nélkül 
minden tárgyalás hiábavaló lett volna. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy Ferdinánd már 
február 2-án utasította megbízottjait Péchi megkörnyékezésére, amelynek során a fejedelmi 
szék elérésének lehetőségét is megcsillogtatták előtte,16 kibontakozik annak a politikai manő
vernek képe, amely Bethlent május 19—20 táján oly végtelenül meglepte és felingerelte. 

Péchi hűtlensége ugyanis Bethlent kétszeresen érintette. Belső bizalmasának árulását még 
az is tetézte, hogy a fejedelem legfontosabb támaszánál, a Portánál keresett kapcsolatot. 
A kancellár azonban elszámíthatta magát, ha a török és Bethlen viszonyának időleges gyen
gülését állandónak vélte. A világpolitikai helyzet május közepére megváltozott. A tö rök -
lengyel háborút sejtető villongások, a franciák Habsburg-ellenes mozgolódásai időszerűtlenné 
tették Péchiék béketörekvéseit Konstantinápolyban. Elhallgattatásukra egyszerű módszer 
kínálkozott: Bethlen tájékoztatása kancellárja árulásáról. Ezt az információt hozó futár érkez
hetett május 19—20-án Kassára. 

A Zeidler jelentésében szereplő portai motívum elfogadható magyarázatot kínál a fejedelem 
további magatartását illetően is. 

Péchi letartóztatása elkerülhetetlen volt. Egyúttal azonban tekintettel kellett lennie annak 
török kapcsolataira, támogatóira és a békepárt befolyásos hazai képviselőire is. Másrészt nem 
valószínű, hogy a Porta jó szemmel nézte volna, ha Bethlen feltárja titkos diplomáciáját, a 
konstantinápolyi belviszályokat és a kémelhárítás csatornáit a Péchi-ügy kapcsán. Végül az 
sem kizárt, hogy a török utasította a fejedelmet Péchi életének és vagyonának kímélésére. 
E feltételek kielégítéséhez a „honesta custodia" jogi formulájának alkalmazása nyújtott csak 
lehetőséget. így a bizonyítékok feltárása nélkül is börtönben tartható volt a kancellár. Mivel a 
letartóztatást törvényesítő esetleges vétkek és bűnök beismerésére Péchit nem sikerült rávenni, 
a fejedelem 1622-től egyszerűen „elfelejtetette" az ügyet. Az is igaz, hogy nagy politikai vissz
hangot még melegében sem váltott ki az „arestálás". A Kamuthi útján Bethlen Istvánnak 
küldött óvintézkedésekre sem volt szükség. A békepárt és Thurzó Imre szó nélkül vették tudo
másul az eseményeket, jobb időkre téve el reményeiket. Pedig az utóbbi 1621. augusztus vége 
felé konzultálhatott Bethlennel Péchiről. Annyi biztos, hogy a fejedelem fent idézett, Rhédey 
Pálnak írt levelében többek között arra utasítja Kővár kapitányát, hogy ha segíteni akar 
Péchin, akkor részletes beismerő vallomást vegyen tőle. Másrészt: „ . . . s valamiket mond ez 
mostani állapathoz, valaminemü médiumokat, condiciokat mondana az tractatushoz, hogy 
kévántatnának, mindeneket ő magával irass meg hosszú ratiokkal és az embereket is irja meg, 
kikkel kellenék nekem az én dolgaimat közlenem, az tractatust kikre bizhatom, mert Thurzó 
Imreh kévánja igen. Az emberek felől, kikhez mit szóll, mit tud, ki felől micsoda opinioja 
vagyon, nekem mindeneket irjon meg, igaz conscientiája veszedelme alatt; lássuk, hol jár 
mostan elméje, mert alkalmasint conjectálhatni discursusából igazságát, melyet ha eszembe 
vehetek, én is azután gondolkodom állapotjáról. De ezzel semmit ne késsetek, minden dolgok
ról punctokról irjon mindjárt igaz opiniot, censurát, és nekem sietve küld el; ha az tractatusnak 
derekas beállása előtt érkezhetnénk fel Írásával akarnám."16 Bethlen, úgy látszik, itt Thurzó 
kérésére — vagy talán ez is csak ügyes fogás?! — információkat akar szerezni Péchitől a 
nikolsburgi tárgyalásokhoz. Ha valóban Thurzó Imre „kévánja igen", akkor az egykori barát 
nem nagyon állott ki érte. A Kamuthi-levélben említett Kákonyi István és Erdélyi István 
sem tettek semmit, bár Erdélyi Péchi veje volt. Mások viszont már a letartóztatást követő 
hónapokban szemet vetettek a volt kancellár birtokaira. Bethlen ezek elől a törvényes út 
betartásának emlegetésével tért ki. Az erdélyi főurak közül csak Kornis Ferenc kísérelte meg 
kiszabadítását, de hosszú évekig eredménytelenül próbálkozott. 

" P E L Z Béla i. m. 5 9 3 - 5 9 5 . 
» KOHN i. m. 174., PELZ i. m. 590. 
" SZÁDECZKY i. m. 45. 
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A szomosújvári majd kővári börtönökben raboskodó, politikailag és fizikailag magára 
maradt Péchi 1621. május 23-án reggel 9 órakor foganatosított váradi letartóztatása és 1624. 
november 22-i szabadulása17 között eltelt negyedfél esztendő, a politikai élet mellékszerep
lőjévé fokozta le az egykor nagy hatalmú kancellárt. Az öregedő, beteg fogoly ez idő alatt 
mélyedt el a bibliában, annak zsidó kommentárjaiban és a postbiblikus héber irodalom más 
alkotásaiban. Börtönévei után fordult az Eőssi András és kortársai által körvonalazott szom
batos vallás felé, amelynek tanait kora ifjúságában maga is vallotta.18 Az 1620-as évek második 
felétől bontakozott ki nagy hatású irodalmi munkássága, amely zsidó életformát merevített 
a reformáció utolsó hullámának tekinthető szombatosság követői köré. A tollából ránk maradt 
mintegy kétezer oldalnyi eredeti, illetve héberből fordított szép magyarsággal megírt vers és 
próza egyik ihletője a Kamuthi-levélből részleteiben is megismert váradi „arestáltatása" volt. 

Dán Róbert 

A verstani eszmélkedés kérdései a felvilágosodás korának magyar irodalmában 

A magyar költészetben használatos versformák törvényeivel való rendszeres foglalkozás a 
felvilágosodás korában kezdődik. Abban a bibliográfiában, amelyet Horváth János a Rend
szeres magyar verstan Előszavában közöl, az ezt megelőző időből mindössze öt művet említ, 
ezekben is csak elszórt megjegyzések találhatók a versről, az 1770-től 1830-ig terjedő évekből 
viszont már csaknem harmincat, közöttük önálló verstanokat is; a versformáról lényeges meg
jegyzéseket tartalmazó, nem kifejezetten verstani tanulmányok száma pedig ennek többszö
röse. A felvilágosodás korában honosodik meg irodalmunkban a hagyományos mellett még két 
versrendszer, ill. ekkor különül el egymástól az a három, amelyet verstanaink máig is meg
különböztetnek: a hagyományos nemzeti, a görög-római metrumokat megvalósító klasszikus 
és a modern nyugati mintákhoz igazodó ún. nyugat-európai. A kor versformákról gondolkodó 
költői és metrikusai előtt az a feladat állt, hogy e három verselesi mód törvényszerűségeit 
megállapítsák, ill. magyar nyelven való alkalmazásuk lehetőségeit és problémáit felmérjék. 

A verstani eszmélkedést a hagyományosan művelt formáktól való első eltérés, a görög
római mértékek magyar nyelven való tömegesebb, szinte divatszerűen jelentkező megszólal
tatása indította el. Nemcsak a hagyomány megbontásából következik a tudatosítás, az elmélet 
igénye. A verstani szabályozások viszonylag nagy számát az is magyarázza, hogy a klasszikus 
verselés törvényszerűségeit az iskolai poétikatanítás eléggé közismertté tette: a feladat csupán 
e törvényszerűségek magyarra' való átültetése volt. Ez viszonylag könnyen ment. Sorban 
olvasva az egymással vitatkozó írásokat, azt tapasztalhatjuk, hogy az alapelvben, abban ti., 
hogy a klasszikus mértékek lényegi változtatás nélkül átültethetők a magyar nyelvbe, s hogy 
még a latinban megállapított prozódia is többé-kevésbé alkalmazható nálunk, kezdettől egyet
értenek. A latintól való eltéréseket a muta cum liquida, a h, az elízió és az inverziók esetében 
nem annyira a vita, az elméleti meggondolások, inkább a verselesi gyakorlat hozta magával, 
ill. szilárdította meg. A viták terjedelmesebb része nem verstani kérdésekről, mégcsak nem is 
prozódiai elvekről folyt, hanem arról, melyik szót vagy toldalékot hogyan kell ejteni. Ez a 
köznyelvi ejtés s általában a köznyelv kialakulatlanságát mutatja, s inkább a nyelvtudományt, 
mint a verstant érdekli. 

A prozódiánál és a vele kapcsolatos nyelvi problémáknál lényegesen kevesebb szó esik 
magukról a versformákról. Ha igen, a latin poétikák megállapításait ismétlik. Figyelemre 
méltó, hogy egyes sorfajták metrikai értelmezése helyenként bizonytalan, eltér a görög-latin 
gyakorlattól és elmélettől. Ebben Szuromi Lajos annak jelét látja, hogy az időmértékes sorokat 
gyakran magyar füllel olvasták-tagolták, s így monometrikus, csak a mértékre ügyelő jellegük 
a magyarban bimetrikussá, az antik mértéket is, a magyar ütemet is kielégítővé alakult.1 Erre 
határozottabb célzás a felvilágosodás korában csak az aszklepiádeszi sorral kapcsolatban 
történik. Ennek a magyar felező 12-essel való rokonságát a leoninista Gyöngyösi János is 
megpendíti, Pálóczi Horváth Ádám is említi.2 Nem bizonyos azonban, hogy az antik versmér
tékek értelmezésének minden szokatlansága mögött a magyar versformákkal való egybeját-
szatás tudatos vagy öntudatlan igénye bújik meg. Pálóczi Horváth pl. arról is ír, hogy a penta-

" Ezen a napon kelt az erdélyi rendek kezeslevele, amelyben erkölcsi és anyagi felelőséget vállaltak Péchi 
Simonért. A fogalmazvány óvatosan említi „Péchi Simon bizonyos cégéres manifestáltatott és megbizonyoso
dot t vétkeit" . Ekkorra talán már kitudódott a volt kancellár valódi bűne. 86 aláírás között Kornis Ferenc, 
Székely Mózes, Kolozsvár város tanácsa, Geréb András (a szamosújvári börtön kapitánya), Béldi Kelemen ( I) 
Uzoni Jankó Boldizsár s tb . Összesen 90 000 forint értékű kezesség. EOE VII I . 244—246. 

" D Á N Róbert: Péchi Simon világképének elemei és forrásai. MTA II . OK 1973.81-98 . 
'Verselméleti kérdések a felvilágosodás korában; a Mesterség és alkotás c. kötetben. 
»Kazinczy lev. XIV. 474. és X I I . 50. 


