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PETHŐ GERGELY RÖVID MAGYAR KRÓNIKÁJA 
ÉS A KÖLTŐ ZRÍNYI MIKLÓS 

Pethö Gergely Rövid magyar krónikája 1660-ban jelent meg Bécsben, Cosmerovius 
Máté könyvnyomtató műhelyében. Közvetlenül megjelenése után már olyan adatokra 
bukkanunk, amelyek arra engednek következtetni, hogy a mű szerzője nem más, mint a 
költő Zrínyi Miklós. 1672. augusztus 12-én Tofeus Mihály így ír Radnótról Teleki Mi
hálynak: „Pethö György [!] neve alattis vagyon egy magyar históriája in quart a szegény 
Zrínyi Urnák. Becsbul hozattam vala Szathmarra. Kende Gabor Uramnál vagyon 
Huszton, jo könyv igen, ha kgdnek nincs, onnan hozassa el magának."1 Tofeus Mihály 
erdélyi református prédikátor, később Apafi fejedelem udvari papja és Erdély püspöke, 
1658-1665 között tartózkodott Szatmáron,2 tehát legkésőbb öt évvel a krónika megjele
nése után már beszerezte azt. Tofeus jártas volt a korabeli egyházideológiai és krónika
irodalomban, azon kívül közeli kapcsolatban állott Bethlen Miklóssal is, kinek bécsi 
fogsága ideje alatt Tofeus zsoltármagyarázatai mindennapi olvasmányai közé tartoztak.3 

Vajon Tofeus egyszerűen tévedett vagy valóban volt valami alapja annak, hogy Zrínyit 
tüntesse fel a krónika írójaként? Ugyanakkor említésre méltó az is, hogy a krónika szer
zőjeként nem Pethő Gergelyt, hanem annak unokatestvérét,4 Pethö Györgyöt említi. 
Pethő György kezdetben Csáky László5 bizalmas embere, majd 1656-tól Sopron városá
nak és a Rába-mellékének főharmincadosa. Ez időtől fogva Sopronban tartózkodik, ahol 
közeli kapcsolatba kerül Zrínyi bizalmas emberével, Vitnyédy Istvánnal.6 Pethő György 
Zrínyi tevékenységét ez időben mindvégig figyelemmel kísérte. 1664 májusában és júni
usában Bécsből Batthyány Magdolna, Szentgotthárdról Csáky Péter tudósítja Zrínyi 
harcairól: „Az mi Zereni Uram hireit illeti igazak, megh vérre az vár alat az Tőrőkőt 
mind ket Ezerigh el veszet az Törőkben. Also Lendva fellé volt az Törők rabolni [...] az 

1 A levelet elsőként KONCZ József közölte: Tofeus Mihály erdélyi református püspök élete, Kolozsvár, 
1893, 50. Később SZÁSZ Béla is idézi (Pethö Gergely krónikájának kiadója, MKsz, 1912, 220), de Konczra 
nem hivatkozik. Koncz és Szász históriája helyett kis krónikáját olvas. A levél jelenleg: MOL, P 659, Teleki 
es. lt., Missiles, 1. es., 116. sz. 

KATHONA Géza, Tofeus Mihály kora szellemi áramlataiban = Irodalom és ideológia a 16-17. század
ban, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 402. 

3 Vö. BETHLEN Miklós Levelei, kiad. JANKOVICS József, Bp., Akadémiai, 1987, 1315. 
4 Vö. MARGAL1TS Ede, Horvát történelmi repertórium, I, Bp., 1900, 136. 
5 Poppel Éva, a Zrínyiek nevelőanyjának lánya 1629-ben ment férjhez Csáky Lászlóhoz. (Vö. KLANICZAY 

Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964, 26.) 
6 Pethő Györgyhöz fűződő bensőséges viszonyáról Vitnyédy 1664 februárjában Sárkány Jánosnak írt tréfás 

hangú levelében számol be. A levelet közli: JENÉI Ferenc, Wittnyédy István ismeretlen levelei, Soproni Szem
le, 1966, 172. 
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embereket kiket rabólt mind el vite, azon rabokot is Zereni Ur mind megh szabadítot
ta..."7 Talán még ennél is érdekesebb az, hogy Zichy István őt kéri meg, hogy fiát, Zichy 
Pált elkísérje Horvátországba. Zichy Pál így ír úti készületeiről: „Elííb pedigh en megh 
nem indulhatok az meddigh Ban Ur [azaz Zrínyi - N. L.] visza nem tér, de miként hallom 
visszatérisét tuttara adom..."8 Bethlen Miklós híres leírásából tudjuk, hogy Zichy Pál is 
részt vett Zrínyi végzetes vadászatán. A fenti adatok alapján nem kizárt, hogy Pethő 
György segítségével jutott el Zrínyi udvarába. Azért tartottam fontosnak kitérni a fentiek
re, mert a Pethő-krónika kiadástörténetének szempontjából fontos minden olyan adat, 
amely a két család közti viszony megismerését szolgálja. 

A Tofeus által említett könyv tulajdonosa sem érdektelen személyiség, ugyanis Kende 
Gábor Bónis Ferenchez hasonló összekötő lehetett Erdély és a korabeli Magyarország 
között. 1668-ban Vitnyédy üdvözletét hozza Teleki Mihálynak, majd a Wesselényi-féle 
összeesküvés után az Erdélybe menekült bujdosók egyik vezetője.9 

Ugyancsak Zrínyi szerzősége mellett foglal állást Káinoki Sámuel, Erdély udvari kan
cellárja, aki 1702-ben Bécsben ismét kiadta a „maid tellyeséggel elfogyott" krónikát, 
kiegészítve az 1627, 1628, 1629-es évek eseményeinek rövid leírásával. A Kálnoki-féle 
kiadás címlapján ez áll: ,^Az magyar krónikának veleie és summája mellyet elsőben meg 
irt s-ki bocsátott Horvát, Tóth, Dalmatia országok vitéz bánnya Groff Zrinyi Miklós 
Petheo Gergely neve alatt Bécsben ezer hatszáz hatvan esztendőben" Káinoki ajánlá
sában is a szemtanú bizonyosságával áll ki Zrínyi szerzősége mellett: „Második oka, 
hogy ez a kibocsátandó Pethő Gergely Históriájának nevezett munka, melly maid 
tellyességgel s annira el fogyott vala, hogy maid nem is láttatott, amaz dicsőséges vitéz
séggel örök emlékezetre kiterjedt nagy hirű Zrinyi Miklósnak, kinek udvarában laktam, 
tulaidon csinálmánya...''' (kiemelés tőlem - N. L.). Megfontolandó Káinokinak ez az 
állítása, mert Apor Péter beszámolója szerint egy időben valóban Zrínyi Péter mellett 
katonáskodott a horvát végeken: „a filozófiát Bécsben, Ausztriában végezte, azután a 
méltóságos gróf Zrínyi Péter horvát bán mellett a politikában és hadtudományban gyako
rolta magát s tőle egy szép kardot is kapott ajándékba."11 Káinoki két diáriumot is írt,12 

7 Csáky Péter Pethő Györgynek, Szentgotthárd, 1664. jún. 12.; MOL, Magyar Kamara Archívuma, fam. 
Pethő, E. 188, 1. cs. Lásd még: Batthyány Magdolna Pethő Györgynek, Bécs, 1664. máj. 7,; uo. 

* Zichy Pál Pethő Györgynek, Oroszvár, 1664. febr. 7.; MOL, Magyar Kamara Archívuma, fam. Pethő, E. 
188, 1. cs. Vitnyédy 1664. febr. 26-án értesíti Zrínyit Zichy István abbéli szándékáról, hogy fiát „Ngd udvará
ban, mint egy Athenasban" szeretné küldeni; VITNYÉDY István Levelei, kiad. FABÓ András, I, Bp., 1871, 165 
(Magyar Történelmi Tár, 15). 

9 Vö. TELEKI Mihály Levelezése, IV, kiad. GERGELY Samu, Bp., 1910, 264. 
10 RMKI, 1645. 
11 Altorjai Báró APOR Péter, Lusus mundi: Az Apor és azzal vérrokon családok története és nemzedék

rendje, ford. SZÁSZ Ferenc, Kolozsvár, 1912, 29; vö még Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706, II, 
kiad. BENDA Kálmán, Bp., Akadémiai, 1989, 788 (A Magyarságkutatás Könyvtára, l). 

12 Ezekről Aranka György 1793. nov. 10-én így írt az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság keretében 
működő Kézírások Társasága kuratóriumának: „Uzonban létemben úgy esett értésemre, hogy a mélt. gr. 
Káinoki Lajos tanácsos úr ő nagyságánál, nemzetségi leveles-ládájában vagyon [...] N. gr. cancellarius 
Káinoki Sámuel úrnak két diáriuma, egyik rendes könyvben, másik egy kalendáriom tiszta leveleire írva. Ez a 
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de ezek közül csak az egyik maradt fenn. Az Aranka által említett, kalendáriumba írt 
diárium megtalálható a Kemény József-gyűjteményben (Kolozsvári Akadémiai Könyv
tár), egy 1701-ben kiadott naptárban, amely Káinoki Sámuel saját kezű feljegyzéseit 
tartalmazza.13 Főleg kereskedelem- és gazdaságtörténeti szempontból lehetnek fontosak 
ezek a bejegyzések, ugyanis Káinoki napról napra pontosan feljegyzi, hogy milyen ke
reskedelmi tranzakciókat bonyolított le, elsősorban a bécsi és pozsonyi piacokon. Szá
munkra az a két bejegyzés lehet érdekes, amelyek arról tanúskodnak, hogy Káinoki ekkor 
kapcsolatban állott a csáktornyai udvarral és egy bécsi nyomdásszal. így például a naptár 
elejéhez kötött három lap egyikén (30b) a könyvet kiadó bécsi nyomdász („Vienne Typo
graphy Sischaics")14 és egy csáktornyai pap nevét jegyezte fel Káinoki: „P. Guardianus 
Csáktornyiensis Martinus Simonházi." E két bejegyzés véleményünk szerint mindenkép
pen a Pethő-krónika tervezett kiadásával hozható kapcsolatba. 

Tofeus levele és Káinoki ajánlása mellett Tertina Mihály (1750-1808) nagyváradi ta
nár feljegyzése is bizonyítja, hogy még a 18-19. századi irodalmi köztudatban is elterjedt 
lehetett az a nézet, miszerint a krónika írója Zrínyi Miklós: „Némelyek a Pethő Gergely 
név alatt ki jött magyar Krónikát is nékie [azaz Zrínyinek - N. L.] tulajdonittyák."15 

Tertina ismerte és használta is Pethő krónikáját, de nem az 1702-ben, hanem az 1753-
ban megjelent Spangár-féle kiadást, melyből hiányzik Káinoki ajánlása. Ugyanakkor nem 
tesz említést Tofeus leveléről, tehát máshonnan szerezhetett tudomást erről a „híresz
telésről". 

Flegler Sándor Tofeus és Káinoki adatai nélkül, a krónika szövegében található, szá
mára ellentmondásosnak tűnő részletek alapján jutott arra a következtetésre, hogy valaki 
később belejavíthatott és átírhatta Pethő szövegét.16 A későbbiekben a Flegler által gya
núsnak talált rész (az 1604. évhez fűzött megjegyzés) másoknak is felkeltette az érdeklő
dését.17 

A fenti adatok ki egészíthetők azzal, hogy aki nagy alapossággal először összevetette 
Pethő és Zrínyi szövegeit, az a Zrínyi-kutató Kanyaró Ferenc volt. Ez a tanulmánya (más 
kiadatlan, Zrínyiről szóló írásaival együtt) abban a kéziratos kötetben maradt fenn, ame
lyet 1890-ben állított össze a Magyar Tudományos Akadémia által kiírt Gróf Zrínyi 
Miklós élete és munkái című pályázatra.18 Kanyaró megpróbálja filológiai érvekkel is 

két utolsó újdontúj találmány. Méltóztassanak Excel lenti átok ő nagyságától kinyerni." (VASS József, Adalé
kok Erdély kiadatlan magyar történetíróihoz, Új Magyar Múzeum, 1854, IV. füzet, 408.) 

13 Biblioteca Academiei Romane, filiala Cluj (Kolozsvári Akadémiai Könyvtár), kézirattár, ms. KJ 113, 
varia, torn. XXVI. 

14 Vö. RMKI, 1645. 
15 OSZK, Kézirattár, Fol. Hung. 948, 48b. 
16 FLEGLER Sándor, A magyar történetírás történelme, ford. ifj. SZINNYEI József, Bp., 1877, 103-104. 
17 Vö. SZÁSZ, i. m.; BARTONIEK Emma, Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás törté

netéből, kézirat, Bp., 1975, 405. 
18 Kanyaró kéziratos hagyatéka feldolgozatlan. Zrínyi prózai müveiről és stílusáról írt tanulmánya mellett 

számos folklorisztikai, verstani és az unitárius egyház történetére vonatkozó írása is fennmaradt. A hagyaték 
jelenleg a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárában található. Az általam tárgyalt tanulmány jelzete: Ms. 
U. 1346. Idézeteim innen valók. 
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bizonyítani, hogy Zrínyi belenyúlt Pethő szövegébe. Sajnos érvei nem mindig helytálló
ak. Időközben ugyanis előkerült Pethő krónikájának egy kéziratos változata, mely az 
OSZK kézirattári katalógusa szerint autográf változat. A kéziratot elsőként Sárkány Osz
kár ismertette 1941-ben.19 Már ő is megállapította, hogy a kézirat szövege szó szerint 
egyezik az első kiadáséval. Egyvalami azonban elkerülte Sárkány figyelmét. Mégpedig 
az, hogy az első kiadásból hiányzik az Erdődy Tamáshoz írt ajánlás és a cím sem ugyan
az.20 A kéziratnak nincs címe, csak egy 19. századi kéz beírása található benne (2b): 
Magyar krónika, írta Pethő Gergely, Bélán, 1623. Ezzel szemben az első kiadás címe így 
hangzik: Rövid magyar krónika sok rendbéli fő históriás könyvekből nagy szorgalmatos
sággal egybe szedegettetett és írattatott Pethő Gergelytűi, 1660." 

Ha valóban volt része Zrínyinek a krónika kiadásában, akkor csak annyit állíthatunk, 
hogy az ajánlást ő hagyta el és adta a krónikának a fenti címet. De miért hagyta volna el 
az ajánlást? Történetíróink is furcsállották, hogy a krónika minden előszó és bevezető 
nélkül jelent meg."" Kanyaró ezt egyenesen a mü németellenes célzatának tulajdonította. 
Mégis, úgy vélem, az ajánlás elhagyásának okát a Zrínyi- és az Erdődy-család egymás
hoz fűződő viszonyában kell keresnünk. A két család már a 17. század elején birtokvitá
ba keveredett. 1613-ban „Erdődy Tamás a Bán, elnyeré pörrel Monyorókeréket a' Zrinyi 
Uraktul, és azt el-foglalá Májusnak 4. napján" - írja Pethő krónikájában.23 Erdődy Ta
más unokája az az Erdődy Imre, akivel Zrínyi az 1653-1659. évi parasztlázadások al
kalmával többször is összeütközésbe került. 1653-1654-ben Erdődy Imre valóságos 
lejaratási kampányt folytatott Zrínyi ellen. Egyik embere a felkelésről írt Relatiójában 
Zrínyit egyenesen a parasztok felbujtásával vádolta.24 Maga Zrínyi a könyvtárában 
meglévő Istvánffy-krónika azon helyén, ahol az 1543. évi székesfehérvári ostromot írja 
le a szerző, a következő megjegyzést tette, az ostromban részt vevő Erdődy Péterről: 
„Nem voltai the io Zrinj Miklós."25 Jellemző a családok közti tartós rossz kapcsolatra, 
hogy Zrínyi Péter letartóztatása után, 1670 áprilisában Erdődy Miklós teljesen kifosztotta 
a bán zágrábi rezidenciáját és betört egyéb udvarházaiba és falvaiba is. Később javulna-

" SÁRKÁNY Oszkár, Két ismeretlen költő, It, 1941, 183-185. Jelenleg Pethő krónikájának ez az egy kézi
ratos változata ismeretes: OSZK, kézirattár, Quart. Hung. 66. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kézirattári 
katalógusában szintén szerepel egy Pethő-krónika című 1904. évi bejegyzés, de a megadott jelzet (Ms. 1003) 
alatt Szentkirályi Andrássy István feleségének, Serédi Zsófiának a tulajdonában lévő és az 1565-1689 közötti 
évekre vonatkozó, különböző családi jellegű események feljegyzéseit tartalmazó kézirat található. Pethő 
krónikájára nincs benne utalás. 

20 Zrínyi könyvtárában megvolt a krónikának mind a kéziratos, mind az 1660-ban kiadott nyomtatott vál
tozata. A kézirat sajnos mára már elveszett. (Vö. A Bibliotheca Zriniana története és állománya [a továbbiak
ban: BZ], szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Zrínyi, 1991, 177.) A fennmaradt kéziratos példányban még két, 
Gyulai Ferenc Márton által írt vers is található. Ezeket elsőként Sárkány Oszkár közölte fent említett művében. 
Lásd még RMKT XVII/8, 581-583. 

. 21 RMK 1,955. 
22 BARTONIEK, i. m., 405. 
23 PETHŐ Gergely, Rövid magyar krónika (1660), Bp., Dharma, 1993 (reprint), 180. 
24 Vö. KLANICZAY, /'. m., 499-517; SOMOGYI Éva, Adalékok Zrínyi és az 1653-59. évi horvátországi pa

rasztfelkelés történetéhez, ItK, 1963, 232-235. 
25 BZ 168. 
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tott a kapcsolat, mert Zrínyi Ádám 1683 decemberében Erdődy Miklós birtokán ismer
kedett meg az akkor ott tartózkodó horvát költővel, Pavao Ritter-Vitezoviccsal.26 Felté
telezhetjük tehát, hogy a két család közti feszült viszony miatt, Zrínyi sugallatára maradt 
ki a nyomtatásból az Erdődy Tamáshoz írt és annak tetteit dicsőítő ajánlás. 

Bartoniek Emma a krónika ajánlásának ismerete nélkül is jó érzékkel tapintott rá a 
szerző céljára, aki „katolikus szellemű és magyar nyelvű történetet" akart adni „a latinul 
nem olvasó szélesebb magyar olvasóközönség kezébe, mely eddig csak protestáns króni
kákra, a mérsékeltebb Heltai, s az igen szenvedélyes és elfogult Benczédi Székely általá
nos magyar történeteire és világtörténetére volt utalva."27 Pethő maga így fogalmazza 
meg a krónika megírásának okait: „Sok rendbéli foglalatosságomtul kikben N[a]g[ysá-
go]d után naponként fáradok, néha néha üresedvén, az Magyar és Horvát nemzetnek 
Országokban történt jeles, es emlékezetre méltó dolgait es cselekedetit mind ez mostany 
esztendeigh, rövid summában foglalván, szorgalmatossan egyben szedegettem. Nem volt 
arra való szándékom sem igyekezetem, hogy sok és bű szókkal, hosszú Írással való His
tóriát irjak, tudván aztot, hogy sokan vadnak es voltakis, kik, az my nemzetsigűnknek 
dolgait, es cselekedetit sok faratsagokkal, és fejek tőrisekkel nagy bölcs s mely ekés 
Deák szókkal megh irvan ki bocsatottanak, kiknek irasit az hozzajok hasonló tudós es 
beölcs emberek kedvessen és gyönyörűségesen olvashattyak, hanem igyekeztem azon, 
hogy mentül rövidebb szóval lehetet, az jelesb es feőb dolgoknak idejeket, es heleket 
azoknak az jeles személyeknek kiktül minemű dolgok történtének neveket minden 
rágalmazást el távoztatva, az én hozzám hasonló magyarokért, magyar nyelven is kivált
képp azokért, kik az bölcs es ékes deák Írásokat, vagy igen csekélyen vagy ugyan szentén 
csak az puszta magyar irást tudván is, az mit tudny akar azt keönyebben fel találhassa."" 

Kanyaró annak bizonyítására, hogy Zrínyi néhol átdolgozta Pethő szövegét, szintén 
Káinoki előszavából és Tofeus leveléből indul ki, bár ez utóbbit nem nevezi meg, csak 
ennyit mond: „A történelmi társulat marosvásárhelyi kirándulása alkalmával is találtak a 
Teleki könyvtárban oly XVII. századbéli levélre, mely Zrínyi szerzőségét kétségtelennek 
tartja" (130a). Fleglerre hivatkozva a Bocskairól írott jegyzet „ellentmondásait" így 
kommentálja: „A Bocskai támadásáról az 1664 [valójában 1604 - N. L.] közé beszúrt 
kárhoztató ítélet, már Fleglernek feltűnt, mennyire elüt, mind folyékony nyelve, mind 
sajátságos felfogása, mind szenvedélyes hangja tekintetében, Pethő szokott, nyugodt, 
csendes előadásától, szaggatott krónikaszerű feljegyzéseitől. [...] Két cél lebeg ugyanis a 
közbeszúrás írójának a szeme előtt: felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy már az elején 
el akarta törölni a német a magyarságot, úgy, hogy a magyarok titkon fel akartak kelni 
ellene - s itt hirtelen félbeszakítván (nehogy sokat mondjon) fejtegetését, fájdalmának ad 
kifejezést, hogy Bocskai csupán a maga hasznát kereste, összecimborált a törökkel, s 

26 Emil LASZOWSKI, Gróf Zrínyi Ádám, ford. LÁSZLÓ Hermina, LEBÁR Mária, SZUSITY Xénia, Zrínyi 
Dolgozatok, III [1986], 61-99; BERLÁSZ Jenő, Pavao Ritter-Vitezovic az illirizmus szülőatyja: Magyar
horvát viszony a XVU-XVIIL századfordulóján, Száz, 1986, 964; BZ 30, 53, 63-65. 

27 BARTONIEK, i. m., 405. A korabeli történetírás elméletéhez lásd még KULCSÁR Péter, Ars historica = 
Klaniczay-emlékkönyv, szerk. JANKÓVICS József, Bp., 1994, 119-127. 

28 OSZK, Kézirattár, Quart. Hung. 66,6b. (Az ajánlás teljes szövegét tanulmányom függelékeként közlöm.) 
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meggátolta ezáltal annak kiűzetését, a zsitvatoroki békével állandósítván a pogányok 
uralmát Magyarországon. Meggyőző leg tanúsítja ezt a Pethőétől olyannyira elütő irány s 
Bocskainak Zrínyi Oktatásában is elítélése. Az is legott felötlik, hogy a közbeszúrt rész 
'keresztén'-t használ, Pethő szokott 'kereszttyén' és 'köröszttyén' szóalakjaival szem
ben" (130a). Ami a vitatott szóalakokat illeti, Kanyaró téved. Az első kiadásban 
'koeroesztyén', a Kálnoki-félében (ezt használta Kanyaró is) 'koeroesztén', a kéziratban 
pedig 'köröszttyén' alak található. Amit Kanyaró Zrínyi Oktatásának nevez, az nem más, 
mint egy 17. századi, ismeretlen szerzőtől származó kézirat. Címe: Jó emlékezetű Ma
gyar országhi Palatínus Wesselény Ferencz nagy Esztergomi Érsek Lippay György s 
Judex Curiae Nadasdy Ferencz és Horváth Országhi Bán Zrínyi Péter Hazafiuságuktul 
viseltetvén Németi Nemzett igája ala vétett Haza Szabaditassára való Elmélkedések." 
Ezt a címet feltételezésünk szerint a másoló adhatta, utána következik a szerintünk ere
detinek tartott cím: Oktatás Jó Elmélkedésre Magyar Országhnak romlott állopattya 
Segedelmérűl. Kanyaró a kéziratkolligátumának egy másik tanulmányában azt állítja, 
hogy a Siralmas panaszhoz hasonlóan (azóta kiderült, hogy azt sem Zrínyi írta30) nyelvi, 
tárgyi és tartalmi adatokkal fogja bizonyítani Zrínyi szerzőségét és közzéteszi az Okta
tást. Az Oktatás valóban elmarasztalóan szól a három erdélyi fejedelemről, ugyanazt a 

29 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Kaprinay gyűjt., XXXIII, 83-94, 115-140. 
30 Vö. PÉTER Katalin, A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei, Bp., 1973 (Irodalomtörténeti Fü

zetek, 83). 
3' „Pauler az egész »Oktatás« célzatát (Vö. figyelmesen a franciákról s különösen a németekről szóló részt 

a törökök-osztrákok és a csehekről szóló részekkel) fel nem ismerve s félre vezettetvén némi külső álbizonyí-
tékoktól, e müvet mely Zrínyi lángeszének, 1664-iki, lélekhangulatának, államférfiúi bölcsességének és 
hazaszerető aggodalmainak el vita/hatatlan dicső terméke, egy rossz órában Nádasdy Ferencnek tulajdonítja, 
nem vévén észre, hogy ezzel ellenmond önnmagának, mert hiszen egy helyett a benne foglalt eszmét Vitnyédy 
által Zrínyitől öröklöttnek tartja (I. 89, 183) [Kanyaró PAULER Gyula Wesselényi Ferenc nádor és társainak 
összeesküvése, I-II, Bp., 1876. c. müvére hivatkozik - N. L.], másfelől ugyanazt Líppainak is tulajdonítja (I. 
4L), a kelet idejét egy félremagyarázott hely alapján 1668-ra teszi (I. 192.), holott az 1667-ik évvel a királyi 
helytartóvá lett (I. 138.) s hatalma tetőpontján álló (I. 182.) nagyravágyó férfiú 1668-ban semmi nemzetével 
közös fájdalma sebéről nem szólhatott volna, az imperiumi szövetség eszméje és az összeesküvés által már az 
akkor rég túl volt haladva, - szóval Pauler szerint Nádasdy 1668-ban éretlen, bizarr Oratio-ja mellé, amelyet a 
Siralmas Panasz, Áfium, Oktatás s több más, ma már ismeretlen mű töredékeiből tákolt össze (vö. saját val
lomását II. 178. ezt ismét vö. Zrínyire és Lippaira vonatkozó vallomásával II. 177-8) ugyanakkor egy 14 ív 
terjedelmű remek munkát is alkotott és pedig semmi céllal, csak azért, mert Nádasdy oly ember volt, aki 
fölötte igen gyönyörködött a szép szappanbuborékokban. 

Számos okot hozhatnánk még fel a kitűnő történetíró e meglepő és indokolatlan állítása ellen. De az idő 
siet és csak azt jelentjük ki, hogy mi Pauler Gyula (Wesselényi Ferenc és társai... stb. I. 188-192) contra 
Pauler Gyula perében (Századok, 1868, 584-586) az utóbbinak adunk igazat. 

Egy kijelentéssel még tartozunk (Tört. Tár, 1890, 1-3. köt.) Toldy habzó kételkedéseivel szemben, ki 
Handbuch der ungarischen Poesie c. müvében fölemlíti a Siralmas Panasz-t, de később teljesen elhallgat 
vele, nyelvi, tárgyi, tartalmi stb. összevetésekkel bebizonyítottuk, hogy ez a névtelen álmü kétségtelenül a 
Zrínyi munkája, és úgy az Oktatás-ró\, Pauler nézetével szemben, kritikai kiadást szándékunk közzé tenni, 
melyben ki fogjuk mutatni, a kitűnő historikus, de kevésbé szerencsés irodalomtörténész feltűnő állításainak 
teljesen tarthatatlan voltát." (Ms. U. 1346, 188b.) Kanyaró azonban, az általa kiadott Siralmas panasz Széchy-
féle megsemmisítő bírálata után (SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós, III, Bp., 1902, 236-260) már egyetlen 
sort sem írt le Zrínyiről. 
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hibát róva fel nekik, amivel Pethő vádolja Bocskait: „Ha el tőkőllyis az Magyar Nemzett 
azt magával, hogy minden tüle telhető derekas állapottokhoz, munkához hozza fogjonis, 
leghelsöben Vezér, jo Fő és Hadi Director, felől kell gondolkodni: Olyat penigh találni 
felette nehéznek tartom, ha penig választ is magának az Nemzett, példa az előbbi idők, az 
magának keres, az közjót abban hadgya, mint Bocskay, Bethlen, Rákóczy."32 

Mindez azonban gyenge érv Zrínyi szerzősége mellett. Biztos bizonyítékokat akkor 
hozhatnánk fel, ha ismernénk Zrínyi véleményét Bocskairól. Kettőjük kapcsolatáról 
viszont csak annyit mondhatunk, hogy az Áfium egyik híres részlete Bocskai Illésházyhoz 
írt levelét visszhangozza.33 Ami Bethlen Gábor megítélését illeti, elég, ha a Vitéz had
nagyra hivatkozunk, ahol Zrínyi egyenesen Mátyás királyhoz hasonlítja, kinek „föld alatt 
való csontjai kénszerítenek bennünket, hogy emberek lennénk."34 A Zrínyivel kapcsolat
ba hozható propagandakiadványok is általában pozitívan ítélik meg a két fejedelmet.35 

II. Rákóczi György megítélése már bonyolultabb - tanulmányunk keretei között nincs is 
módunk részletezni - , de azt tudjuk, hogy Zrínyi kezdetben nagy reményeket fűzött hoz
zá,36 és még a szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadjárat után is úgy vélte, hogy a 
fejedelem „szerencsétlenségét és az nyargaló szerencsének kerekeit megköthetni 
generositással, magnamitással és libertással", ha „az negyedik parancsolat ellen föltörné 
tárházát anyjának, és pénzzel resituálná dolgát." 

Az Oktatás szerzőségét illetően több feltevés is született a 19. század második felé
ben. Ráday László, az emlékirat első közlője szerint a szerző Ráday Pál. Ezt később 
többen is cáfolták, többek között Pauler Gyula is, azt állítván, hogy a szerző Zrínyi 
Miklós.38 Később saját maga cáfolta ezt a feltevését, Nádasdy Ferencet tartván a szerző
nek.39 Markó Árpád az általa „Ráday-emlékiratnak" nevezett műről írva azt állítja, hogy 
„igen sok része valóban hasonlít Zrínyi írásaihoz", de „azt hiszem nem tévedek, ha nem 

" Oktatás, 117-118. Pethő véleménye Bocskairól: „Azért im találkozek egy átkozott ember, és veszede
lemnek fia Botskai István, a' ki nem édes hazájának szabadulásat, hanem tsak a maga hasznát keresvén fel 
zavara a' szép tiszta vizet..." (PETHŐ, i. m., 159.) 

" Zrínyinél: „Elfussunk? nincs hová, suhun másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga or
szágából barátságunkért ki nem mégyen, hogy minket helyeztessen belé. A mi nemes szabadságunk az ég alatt 
sohun nincs hanem Pannóniában. Hie nobis vei vincendum vei moriendum est." (ZRÍNYI Miklós Prózai 
művei, kiad. KOVÁCS Sándor Iván vezetésével az ELTE Zrínyi-szemináriuma, Bp., Zrínyi, 1985, 214.) Bocs
kainál: „Az mü nemzetségünknek több hazája ennél soha nem lészen, s nincsen is más ki minékünk az övét 
adja." (Idézi JENÉI Ferenc, A Szigeti veszedelem keletkezése, It, 1952, 513.) 

34 ZRÍNYI Prózai művei..., i. m., 165. Zrínyi az Áfiumban is pozitívan nyilatkozik Bethlen Gáborról, jólle
het a fejedelemnek azt a tervét, hogy az oroszoktól kérjen segítséget, elítéli. Vö. uo., 224, 413. 

35 PÉTER Katalin, Zrínyi Miklós angol rajongói - Angol életrajz Zrínyi Miklósról, kiad. KOVÁCS Sándor 
Iván és az ELTE Zrínyi-szemináriuma, Bp., Zrínyi, 1987 (Zrínyi-Könyvtár, 2), 41-42. 

3fi Vö. PÉTER Katalin, Zrínyi Miklós terve It. Rákóczi György királyságáról, Száz, 1972, 653-666. 
37 Vitnyédy István levele Mednyánszky Jónásnak, Sopron, 1658. január 8. Közli FABÓ, i. m. II. Rákóczi 

György megítélésére vonatkozóan lásd még LUKÁCS Zs. Tibor, A korabeli propaganda és II. Rákóczi György 
megítélése, Aetas, 1995/1-2, 68-93. 

3ÍI Ráday László a Hon 1868. évi 203., 205-207., 209-213. számaiban közli az emlékiratot. A Pesti Napló 
1868. évi 205. számában egy névtelen cikkíró cáfolja Ráday László azon állítását, hogy a szerző Ráday Pál 
lenne. Pauler írása: Száz, 1868, 584-586. Vö. még GORZÓ Gellért, Ráday Pál, Bp., 1915, 67-69. 

3'; PAULER Gyula, Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése, I, Bp., 1876, 92. 
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ismerem fel ebben az írásműben Zrínyi kezét."40 Legutóbb R. Várkonyi Ágnes foglalko
zott részletesebben az emlékirattal, elsősorban annak gazdaságpolitikai és egy közép
európai konföderáció kialakítását célzó vonatkozásait elemezve. Szerinte az emlékirat 
alaptézisei sok pontban megegyeznek Zrínyi koncepciójával, de a szerzőséget csupán az 
Oktatás szövegéből kiindulva nem lehet hitelt érdemlően megállapítani41 

Kanyaró a Pethő-krónikával kapcsolatos következő érve: „Az 1602-ik évhez szúrt 
megjegyzés is, mi módon vehető be legkönnyebben Buda vára, Zrínyire vall, ki életében 
kétszer is megfordult a nevezetes vár alatt, egyszer Batthyányval (Vitnyédy levele), más
kor 1663-ban" (131a). Én egyelőre Vitnyédy leveleiben nem találtam olyan adatot, ami 
azt bizonyítaná, hogy Zrínyi járt Budán. Valószínűnek tartom, hogy ezt a részt inkább 
Istvánffy alapján írta Pethő. Kanyaró is megjegyzi: „Nem nézhettünk még eddig utána, 
de el nem hallgathatjuk, hogy a Budavár megvétele felőli megjegyzést maga Pethő is 
tehette, ha ugyanez Istvánffynál föltalálható" (131a). Ezt erősíti meg az is, hogy Pethő 
Istvánffyt forrásként használja: „Eddig való írásomat szedegettem nagy szorgalmatosság
gal egybe, sok rendbéli fő historikusokból, tudniillik Bonfinius Antalból, Jóviusból, 
Surius Lőrinczből, Thuróczi Jánosból (Ronsoni Péterből, Héltai Gáspárból, és Tinódi 
Sebestyénből, ezek erdélyi magyar historikusok). Továbbá Vrámec Antalból ki a horvát
országi dolgokról jól írt, és Istvánffy Miklósból ki a mi (időnkben írta a magyarországi 
históriát."42 

Kanyaró végül e szavakkal zárja vázlattanulmányát: „Megérdemelné a tüzetes tanul
mányt, hogy mennyi része lehet még Zrínyinek a Pethő-krónika írásában. Mi ezúttal már 
a fennebbiek nyomán is kimondhatni véljük, hogy Zrínyi legalább nagyjában átnézte a 
kiadás előtt a krónikát, az élőbeszédet is hihetőleg ő írta hozzá, s a szerző példája után 
indulva ki, NB-vel közli egyes megjegyzéseit és adomáit, szintén ily NB alatt ad egyet-
mást a szöveghez" (131b). Nem tudom, hogy milyen élőbeszédet említ Kanyaró, ugyanis 
a kiadások nem közlik Pethő ajánlását. A krónika előtt nem található más, mint egy ha
mis latin kiváltságlevél, amelyben Nagy Sándor északtól Dél-Itáliáig minden területet a 
szlávoknak adományoz. Érdekes, hogy a levél hitelességét több krónikaíró is elfogadta -
Révay Péter, Rattkay György, kinek krónikáját szintén Zrínyi adatta ki, Forstall Márk és 
még Spangár András is, aki a Pethő-krónika 1738. évi kiadásában le is fordítja magyarra 
- , jóllehet hamisítvány voltát a lengyel Martin Cromer már 1555-ben bebizonyította.43 

Zrínyi műveiben sokszor előfordul Nagy Sándor neve, de nem ebben a vonatkozásban. 
Mindazonáltal a Zrínyiek Nagy Sándor-kultuszára jellemző az az adat, amelyet Evlia 
Cselebi említ, miszerint Nagy Sándor koronáját a Zrínyiek őrizték: „A régi időben - úgy 
mond - Zerinoglu kezében volt Iszkender [azaz Nagy Sándor - N. L.] koronája, de a 
német császár megkívánta a koronát, Zerinoglu ellen támadott s elvette tőle. Ha Allah 

40 MARKÓ Árpád, Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái, Bp., 1939, 356. 
41 R. VÁRKONYI Ágnes, Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. századi Magyarországon, 

Száz, 1972, 627-632; Uő., Europica varietas - Hungarica varietas, Bp., 1994, 204-207; Uő., A tűzvész 
tanúi, Bp., Liget, 1995, 133-145. 

42 PETHŐ, i. m., 124. 
43 BARTONIEK, i. m., 201. 
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engedi majd elmondom, hogy Bécs várában miként láttam a koronát. Mióta Zerinoglu 
kezéből kiesett a korona, nem maradt meg régi jogában, hanem csupán hercegi rangja 
van a határon."44 

A Zrínyiek Nagy Sándor-kultusza külön tanulmány tárgyát képezhetné, most csak 
annyit szeretnék megemlíteni, hogy ez a hamis kiváltságlevél, amely a horvát nemzettu
dat fejlődéstörténetében fontos szerepet játszott, Zrínyi 1651-ben, a Syrena-kötet kiadá
sával kezdődő propagandamozgalmában is jelentős helyet kapott. A fent említett Martin 
Cromer müvének második kiadása (Basel, 1558), a De rebus gestis Polonorum megvolt 
Zrínyi könyvtárában is. Zrínyinek nem, de egy ismeretlen 17. századi kéznek rövid latin 
jegyzetei és figyelemfelhívó jelei megtalálhatók e könyv lapjain.45 Cromer, aki elsőként 
bizonyította be e kiváltságlevél hamisítvány voltát, azzal érvelt, hogy Nagy Sándor korá
ban a szláv népnév még nem ismeretes.46 Valószínű, hogy Mauro Orbini, a déli szlávok 
ősi dicsőségét hirdető // regno de gli Slavi című propagandisztikus művében, jóllehet név 
szerint nem említi, közvetve Cromerrel vitázik, amikor azt próbálja bizonyítani, hogy a 
kiváltságlevél kezdetben az illírek számára készült, de az illír megnevezésen a szlávokat 
kell értenünk. Orbini könyve is megvolt Zrínyi könyvtárában; bár Drasenovich azon 
állítása, miszerint a könyvben található bejegyzések egy része Zrínyitől származik, téves, 
de Forstall Márk, Zrínyi káplánja a család fiktív genealógiájának kidolgozásakor ezt a 
könyvet is felhasználta, és Orbinire hivatkozva említi is Nagy Sándor kiváltságleve
lét.49 Ugyancsak a Forstall által összegyűjtött iratok közt található Vinkovics András 
zágrábi kanonok Arte & Marté című annalesszerű feljegyzése, amelyben a Pethő-
krónikából „sine adulatione" kijegyzetelte az 1525-1623 közti évek Zrínyiekre vonatko
zó részeit.50 

Cromer bizonyítását David Frölich is elfogadta, Révay Péter, aki forrásként használ
ta Cromer könyvét müve megírásához, viszont nem.52 Rattkay György, aki Zrínyi köz
reműködésével adta ki krónikáját, büszkén vallja, hogy elsőként közli nyomtatásban e 

44 EVLIA Cselebi Magyarországi utazásai 1660-1664, I, ford, és kiad. KARÁCSON Imre, Bp., 1904 
(Török-Magyarkori Történelmi Emlékek: Török Történetírók, 3), 48; vö. még KLANICZAY, i. m., 630. 

45 BZ363. 
4<i Martin CROMER, De rebus gestis Polonorum, Basel, 1555, 20-21. 
47 Mauro ORBINI, // regno de gli Slavi, h, n., 1601, 168-169. Az tény, hogy Cromer könyvét Orbini for

rásként használta. Vö. Giovanna BROGI BERCOFF, // 'Regno degli Slavi' di Mauro Orbini, Ricerche 
Slavistiche, 1977-1979, 133-136. 

48 BZ 179-180, 472. Vö. még DRASENOVICH Mária, Zrínyi Miklós könyvjegyzetei, Pécs, 1934, 46-47, 
65-67. 

4<J MOL, Filmtár, 5276, Zrinyische Familienakten (a bécsi levéltárból átvett anyag), Fasc. 280, 2. cím, 31. fol. 
50 Vö. MOL, Filmtár, 5276, Fasc. 280, 1. cím. 
51 David FRÖLICH, Der Vralte Deutsch-Ungerische, Zipserische vnd Siebenbürgische Landszmann, dasz 

ist Vorlauf/er Der Newen Llngerischen Chronic, Lőcse, 1641, c. XX. 
52 RÉVAY Péter, De Monarchia, Frankfurt, 1659, 147. Vö. BÓNIS György, Révay Péter, Bp., Akadémiai, 

1981 (Irodalomtörténeti Füzetek, 104), 70. 
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kiváltságlevelet, és azt is megjelöli, hogy Glavinich Ferenc Vitae sanctorum című 
könyvéből veszi át. Nagy Sándor e hamis adománylevelének fontosságát a Zrínyi
propaganda szempontjából akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 
fent említett Forstall Márk is felhasználta Stemmatographiáfobm. Forstall művében arra 
törekedett, hogy a Zrínyieket „a kortársak értékrendje szerint is egyenrangúvá tegye a 
nagy európai dinasztiák leszármazottaival" - írja Bene Sándor.55 (Zrínyi Nagy Sándor
kultusza és e kultusznak propagandisztikus célokra való felhasználása nem elszigetelt 
jelenség a korban. Bethlen Gábor szintén Nagy Sándort tekintette történelmi példaképé
nek, és a rá való hivatkozást számos, a fejedelmi politikát támogató kiadványban megta
láljuk.56) 

Kár, hogy Kanyaró nem dolgozta ki részletesebben vázlatát. Érvei, melyekkel Zrínyi 
szerzőségét szerette volna bizonyítani, nem helytállóak. Ezt csak megerősíti az, hogy a 
Pethő-krónika kéziratában is ugyanazok az NB-k találhatók, mint az első kiadásban. Ha 
Zrínyi közreműködött Pethő krónikájának kiadásában, akkor is csak a cím és az ajánlás 
elhagyása származhat tőle. 

A Kanyaró és a Flegler által kimutatott szövegrészek ellentmondásossága is értelme
zés kérdése. A német tanácsurak elítélése57 nem tulajdonítható csak Zrínyinek. Sokkal 
inkább annak az elégedetlenségnek és félelemnek a kifejeződése, amely a 17. század első 
éveiben, Rudolf császár kormányának intézkedései nyomán - a legnagyobb magyar 
arisztokraták vagyonának elkobzása a császári kincstár feltöltése érdekében, a protestán
sok üldözése - a rendek egészét átfogta, és a Habsburg-dinasztiába vetett hit megingásá
hoz vezetett.58 Lehetséges, hogy arról van szó: Pethő már ekkor olyan széles látókörrel 
rendelkezett, hogy felismerte azt, amit később Zrínyi így fogalmazott meg: „Német és 
Magyar fo soha nem lehet egy fő." Vagy még később Bethlen Miklós: „Az magiar ügyet 
az mi nézi (...) eb a Török, kutya a Német."59 

Ahhoz, hogy a Pethő Gergely név alatt Zrínyit gyanítsák, az is hozzájárult, hogy Pethő 
neve szinte teljeséggel ismeretlen volt a 19. század végéig. Jóllehet Bod Péter Magyar 
Athenasában, Toldy Ferenc pedig irodalomtörténetében60 már írt róla, de életéről sem 
ők, sem Bodnár Zsigmond, ki elsőként feltételezte, hogy Zrínyi nem írója, hanem csak 
kiadója volt a krónikának,61 nem tudnak semmit. Elsőként Margalits Ede írt róla 1897-

S3 GLAVINICH könyve: Cvit svetih, to zivot svetih, od kih rimska crkva cini spominak, prenesen i solzen 
na hrvatski jezik, Mleci, 1628. (Vö. Jaksa RAVLIC, Zbornik proze XVI i XVII stoljeca, Zagreb, 1972, 227-
239.) 

^ RATTKAY György, Memoria regum et bonorum, Bécs, 1652, 10-11. Rattkay Zrínyi-kultuszáról lásd 
BORIÁN Ekéd, Ráttkay György Zrínyi-képe, Irodalomismeret, 1996/3-4, 30-36. 

55 BENE Sándor, A „Forstall-kódex", Zrínyi-Dolgozatok, V (1988), 14. 
5fi Vö. HELTAI János, Bethlen Gábor és Báthori Gábor viszonya a kortársak szemében, It, 1983, 696-698. 
^ PETHŐ, i. m., 180. A krónikának ez a része Kanyaró szerint szintén Zrínyi betoldása (130b). 
5* Erdély története, I, szerk. MAKKAI László, MÓCSY András, Bp., Akadémiai, 1988, 533. 
59 BETHLEN M. Levelei..., i. m., 304. 
60 TOLDY írja: „...hogy Zrínyi a költő lappang e név mögött képtelen mese." (A magyar nemzeti irodalom 

története [1864-1865], Bp., 1987, 104.) 
61 BODNÁR Zsigmond, A magyar irodalom története, II, Bp., 1891, 260. 
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ben, majd Morvái István szentelt neki monográfiát 1912-ben. Margalits elsősorban a 
Kukuljeviö által kiadott horvát oklevéltár anyagára támaszkodik, Morvái Margalits ada
tait sorolja fel újra, kiegészítve azokat az Országos Levéltárban talált újabb bizonyíté
kokkal, főleg az 1600-as évekig. 

A fentiekben bemutatott irodalmi hagyomány alapján az is nyilvánvaló azonban, hogy 
irodalomtörténészeink joggal feltételeztek valamilyen kapcsolatot a Pethő-krónika és 
Zrínyi között. Azt azonban még senki sem vizsgálta részletesen, hogy milyen viszony 
volt valójában a két család között. A rendelkezésünkre álló adatok azt bizonyítják, hogy 
Pethő Gergely elsősorban a költő apjával és az ugyancsak Zrínyi Miklós nevű nagybáty
jával (Zala és Somogy megyei alispán, Bethlen Gábor híve)63 állt szorosabb kapcsolat
ban. Pethő rendszeresen részt vett a Zrínyiek családi ünnepségein. így 1616. augusztus 
28-án Széchy Magdolna és Zrínyi György esküvőjén, 1620. május 10-én pedig Zrínyi 
Miklós keresztelésén.64 Zrínyi Miklós 1616-ban a testvérével, Györggyel való birtokel
osztás alkalmával arra kéri Pethőt, „myvelhogy Zrinij Geörgyiel nemjnemű alkuvasunk 
leszen, minthogy azertt mind Syraky uram mind Patatits uram, mind penig s tőb feő ren
den való uraimis lesznek nálunk [...] annak okaert keryk zeretettel hogy az jeővendő 
Hettffeyen UyUdvarra jeoiőn hozank kgd az milj kgd hozank való jo akaratijáért s 
faratsagaert mys kgdnek minden jovall igyiekezünk Ienny."65 1617-ben Ozalyba hívja, 
mivel „kegd Chyaktomiay jozagunknak limitálasában az megh oztasaban eggik divizor 
wolt", hogy „az feób jozagainkatis, ky megh oszattlan unanimi consensu eóchem uram
mal deliberaljuk."66 

A későbbiekben „mint törvén tudó embert"67 főleg jobbágyaik jogi ügyeivel keresi 
meg Pethőt a Zrínyi család. 1615-16-ban egy Chikulin nevű horvátországi nemes6 

„elleni dolgukban" kérik Pethő segítségét. Ez ügyben Zrínyi György arra kéri Pethőt, 
hogy 1616. október 10-én a számadást végző „commissio" tagjaként jelenjen meg Alsó-
bisztricsen „a zeghijnij Istwanffij uram maradoky udvarán. Kgd illy nagy dolgunkban 
mutassa megh kgd hozzánk való jo akarattyat."6 Julio Chikulinnal a gazdasági és a 
kereskedelmi szempontból fontos tengermelléki uradalmak miatt kerültek összetűzésbe a 
Zrínyiek. Nádasdy Annának, Zrínyi Miklós feleségének egyik levele pedig arra enged 
következtetni, hogy az Erdődyekkel való viszálykodás gyökerei is ide nyúlnak vissza, 
mert Erdődy Tamás, akinek Pethő krónikáját ajánlotta, késleltette a Chikulinnal való 
eljárás menetét: „Towabba nylvan lehet kgdnek minemeo controversiay vannak uramnak 

62 MARGALITS Ede, Pethő Gergely és Ráttkay György, Katholikus Szemle, 1897, 303-305; MORVÁI Ist
ván, Pethő Gergely élete és krónikája, Bp., 1912. 

63 PAULER,/. wi., I, 16. 
64 Lásd MOL, Festetics család keszthelyi levéltára, P 235, 161. sz., a Gersei Pethő család iratai. 
f>5 Zrínyi Miklós Pethö Gergelynek, 1616. aug. 23.; MOL, Festetics család keszthelyi levéltára, P 241,3. cs. 
66 Zrínyi Miklós Pethő Gergelynek, Ozaly, 1617. febr. 20.; Zagreb, Nacionalna i Sveuöiliäna Bibliotéka, 

kézirattár, R 6445. A Pethö család levelezésének zágrábi anyaga jelenleg megtalálható az OSZK mikrofilmtá
rában is. A továbbiakban a zágrábi jelzetek mellett feltüntetem az OSZK-beli filmtekercsek számát is. 

67 Zrínyi Miklós Pethő Gergelynek, Csáktornya, 1615. márc. 22.; OSZK, mikrofilmtár, 37. tek. (R 6445). 
68 Vö. KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok, III, Bp., 1912, 17. 
69 Zrínyi György Pethő Gergelynek, 1626. aug. 29.; MOL, Festetics család keszthelyi levéltára, P 241,3. cs. 
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eő k[egyelméne]k Julio Chykulinnal tengermelleky jozagunknak eginihany eztendeobelj 
számadása feleól. Kérte ennekeleótte adottanak Chiazar urunkról eó feölsigerül comisiót 
eleóbbeny Ban Uramra Erdeódj Thamasra." Az új bán, Thuróczi Benedek hajlandó 
„comisiót" összehívni Varasdra, ezért kéri Nádasdy Anna Pethőt, „mivel uram pedig eó 
kgl [...] Prágában el késik", hogy jelenjen meg a Zrínyiek érdekeit képviselni.70 

Pethö Gergely halála után (1629) a két család kapcsolatára vonatkozó adatokat csak 
harminc évvel később találunk. Ismert Zrínyinek egy 1661. augusztus 8-án Pethő János
hoz írt horvát nyelvű levele, amelyben Zrínyi-Újvár építéséhez kér napszámosokat és 
mesterembereket. A levél közlői szerint semmi közelebbit nem sikerült kideríteni a 
levél címzettjéről. Pethő Gergely egyik testvére Pethő János.72 Ennek fia Pethő László, 
akiről már több adatot találunk Zrínyi és Vitnyédy leveleiben is. Vitnyédy egyik leány
testvére Pethö László felesége volt, és az ő kezén veszett el Zrínyi Esterházy László 
halálára írt epicédiuma.73 Mint már említettem, ebben az időben (1657-1664) Pethö 
Gergely unokatestvére, Pethő György is Sopronban tartózkodott. Pethő László egyik 
testvére szintén János nevű volt - véleményem szerint Zrínyi ennek írta a fent említett 
levelét -, akinek haláláról Pethő László tudósít: „Szomorú szivei értettem Darabos Mik
lós eöcsem uram levelébül ez mai napon szegény I[ste]nben el niugodot eőcsém Petheő 
János Uram ez vilagbul való kimúlását."74 

Mindezekre azért tartottam fontosnak kitérni, mert a Pethő-krónika sorsának alakulá
sát a szerző halála után ezen összefüggések alapján követhetjük nyomon. Az egyetlen 
fennmaradt kéziratos példány első lapján található bejegyzés szerint a 17. század máso
dik felében a krónika a Sándor család tulajdonában volt. A sághfai Sándor család Vas 
megyében volt birtokos. A család egyik tagja, Sándor György 1663-ban halt meg. 1663. 
május 29-én kelt végrendeletében hivatkozik leányára, Sándor Zsuzsannára, akinek az 
említett bejegyzés szzerint a kézirat haláláig, 1707-ig a tulajdonában volt. Sándor Zsu
zsanna halála után testvérének, Katának (ennek férje Oroszi Ádám) fiához, Oroszi Pálhoz 
került, majd ennek egy későbi leszármazottja, az ugyancsak Oroszi Pál nevű Veszprém 
vármegyei táblabíró ajándékozta 1814. július 27-én a Nemzeti Múzeum Könyvtárának.75 

A fent említett Sándor Györgynek a fia lehetett az az ugyancsak Sándor György, aki
nek neve sűrűn felbukkan Vitnyédy leveleiben. 1664. január 9-én írja Vitnyédy Sopron-

70 Nádasdy Anna levele Pethő Gergelynek, Csáktornya, 1615. máj. 29.; OSZK, mikrofilmtár, 37. tek. (R 
6445). 

71 LÁSZLÓ Hermina, LEBÁR Mária, Zrínyi Miklós horvát nyelvű levele Gersei Pethő Jánoshoz, ItK, 1984, 
722-724. 

72 Vö. MARGALITS Ede, Horvát történelmi repertórium, I, Bp., 1900, 135; MOL, Festetics család keszthe
lyi levéltára, P 235, 161. sz.; NAGY Iván, Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal, IX, 
Pest, 1862,258. 

73 Vö. KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985, 251-253, 424. 
74 Pethő László Ballagovich Juditnak, Pethő János feleségének, Egerszeg, 1671, szept. 21.; OSZK, mik

rofilmtár, 32. tek. (R 6455). 
75 OSZK, kézirattár, Quart. Hung. 66, I a; THALY Kálmán, Adalék a Sághfai Sándor család nemzedékrendé

hez, Száz, 1871, 140-150. Thaly Kálmán a Sándor család leszármazottja. Közlése szerint 1871-ben a család 
levéltára Csépen találtatott az ő gondozásában. Jelenlegi helyéről és állapotáról nem sikerült semmit kideríteni. 

296 



ból bizonyos Botka uramnak: „...Sándor György által, szóval bővebben izent kegyelmed
nek köteles szolgáló jo akarója."76 Ez a Vitnyédy-levél azért is fontos, mert idézi benne a 
Bónis-kódex szövegéből a Befedez a kék ég... kezdetű Zrínyi-epigrammát. Ez a bizonyos 
Botka uram nem más, mint a fent említett Sándor György végrendeletének megírásakor 
jelen lévő Botka Ferenc nevezetű Veszprém vármegyei alispán, akit 1647-ben az ország
gyűlés Vitnyédyvel együtt a győri evangélikusok és kálvinisták viszálykodásának elsimí
tására küldött ki.77 

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy Zrínyi könnyen megszerezhette a Pethő-kró-
nika kéziratát. Valószínűnek tartom, hogy a kiadási munkálatokba Vitnyédyt is bevonta, 
aki lemásoltatta a teljes krónikát az ajánlással együtt. Kovács Sándor Iván a Bónis-kódex 
lehetséges történetét vizsgálva feltételezte, hogy a kódex másolására Vitnyédy környeze
tében kerülhetett sor.78 Fenti állításainkat épp az látszik igazolni, hogy a Pethő-krónika 
kéziratos példányának írásképe feltűnően hasonlít a Bónis-kódex írásképére. Összegzés
képpen annyit mondhatunk, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem tudjuk 
bizonyítani azt, hogy Zrínyi „belenyúlt" volna Pethő szövegébe. Talán többet és bizo-
sabbat tudhatnánk minderről, ha előkerülne Káinoki Sámuel fent említett diáriumai közül 
a másik is és a Pethő-krónika Zrínyi könyvtárából eltűnt kéziratos változata. Az elfogad
hatónak látszik, hogy a krónika Zrínyi közreműködésével jelent meg és szerintem az is, 
hogy Vitnyédy és Sándor György révén maradt ránk a ma ismert kéziratos másolat. 

Függelék 
Pethő Gergely Rövid magyar krónikájának ajánlása (OSZK, Kézirattár, Quart. Hung. 66, 
6r-9v). 

AZ TEKÉNTETES ES BŐCHÜLETES V1TÉZLEŐ GRÓFF URNÁK AZ NAGY
SÁGOS MONYORÓKERÉKI ERDEÖDI THAMÁS URAMNAK MONOSZLOI ÉS 
VÁRASD VÁRMEGYEI GRÓFFNAK ÉS EÖRŐKŐS FEŐ ISPÁNNAK AZ MEGH 
VÁLTÓ SZERZETINEK SZENTŐLT VITÉZINEK CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY ŐFEL
SÉGÉNEK MAGYAR ORSZÁGBAN FEŐ TÁRNOK MESTERÉNEK, ÉS LEG RÉ-
GIEB TANÁCSÁNAK, ISTENTÜL JÓ EGÉSÉGET ES BOLDOG HOSZSZU ÉLE
TET KÉVÁN. 

Sok rendbéli foglalatosságomtul kikben N[a]g[yságo]d után naponként fáradok, néha 
néha üresedvén, az Magyar és Horvát nemzetnek Országokban történt jeles, es emléke
zetre méltó dolgait es cselekedetit mind ez mostany esztendeigh, rövid summában foglal
ván, szorgalmatossan egyben szedegettem. Nem volt arra való szándékom sem igyekeze-

76 VITNYÉDY Levelei..., i. m. Lásd még az 1662. jűl. 14-én, 1662. okt. 2-án, 1663. febr. 17-én írt levele
ket, i/o. 

77 Vö. PAYR Sándor, Muzsjai Wittnyédy István = A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1904-iki em
lékkönyve, szerk. SZÖTS Farkas, Bp., 1905, 84. 

78 KOVÁCS Sándor Iván, Négyesy László kísérlete Zrínyi prózai műveinek kritikai kiadására = ZRÍNYI 
Prózai művei..., i. m., 44. 
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tem, hogy sok és bű szókkal, hosszú Írással való Históriát irjak, tudván aztot, hogy sokan 
vadnak es voltakis, kik, az my nemzetsigűnknek dolgait, es cselekedetit sok faratsagok-
kal, és fejek tőrisekkel nagy bölcs s mely ekés Deák szókkal megh irvan ki bocsatotta-
nak, kiknek irasit az hozzajok hasonló tudós es beőlcs emberek kedvessen és gyönyörű
ségesen olvashattyak, hanem igyekeztem azon, hogy mentül rövidebb szóval lehetet, az 
jelesb es feőb dolgoknak idejeket, es heleket, azoknak az jeles személyeknek kiktűl mi
nemű dolgok történtének neveket minden rágalmazást el távoztatva, az én hozzám hason
ló magyarokért, magyar nyelven is kiváltképp azokért, kik az bölcs es ékes deák Írásokat, 
vagy igen csekélyen vagy ugyan szentén csak az puszta magyar irást tudván is, az mit 
tudny akar azt keönyebben fel találhassa. 

írásomnak hogy értelme és magyarázattya lehessen osztottam ezt az kis könyvet há
rom részre. Az első része magában foglallya az magyaroknak Első és Második Scittiából 
való ki jöveteleket Pannóniába, az Magyar nemből való királyoknak egymás után való 
következéseket, és azoknak idej ékben tőrtént fő dolgoknak harmadik András királyig (kit 
velenczei királynak hittak), ugy mint kiben az magyar szent királyoknak magvok 
szakadot. Az második résziben megh irtam az kűlőmb kűlömb féle idegen nemzetekbeől 
való Magyar Országi királyokat es az eő idej ékben tőrtént emlékezetre méltó dolgokat 
mind az Austriai avagy Becz Országi Herczegekbeől lett királyokig. Harmadik es utolsó 
része be foglallya magába az Austriai, avagy Becz Országi Herczegekböl való Magyar 
Országi királyoknak egymás után való keővetkezéseket es idej ékben tőrtént dolgokat, 
mind ez mostany ideigh. 

Akartam pedig ezt azen kis Írásomat, az N[a]g[yságo]d nagy es dicséretes neve alatt 
indétatvan egy nehany jeles es méltó okokból ki bocsátany. Elseőben, mert az N[a]g[ysá-
go]d becsületes es nevezetes eleinek s feöképpen pedigh te N[a]g[yságo]d hazája mellet 
való dicséretes vitezkédésérűl, hadakozasirul jóságos cselekedetiről, es mesze ki tűndők-
leó jo magavisélésérűl ebben az könyvben sok szép es becsületes emlékezeti vagion. Az 
után mivelhogy N[a]g[yságo]d ez mostany időbéli nyomorult Országunkban való Urakat, 
mind hoszszu ideiglen való élésével, feő Tiszteknek és méltóságoknak dicsiretessen való 
viselésének réghiségével Istenhez való buzgó ahitatossagaval, az igaz es régi Romai 
hitnek szorgalmatos oltalmazásával es gyarapétasaval s nem annak rontásával es ky pusz-
tétasaval, igaz királyokhoz való alhatatos hévségével s nem azok ellen való támadásokkal 
es párt ütésekkel, végezetre édes hazája mellet s nem Országa es Nemzetsége ellen az 
Törők ellenségh ellen s nem néki való használással sok faratságal, nyughatatlansagal 
vigyázassál, es szantalan költséggel való vitézkedésevel es hadakozásával, nagy győző-
delmes es dicséretes maga viselésével az egyz világnak igaz Ítéleti szerint méltán felyől 
hallatta. Méltán bizonyara mert hogy az teőb N[a]g[yságo]d vitézségének (kik nem kicsi
nek seőt az mostany űdőben igen nagyok volnának) békét hadgiak hozom eleő az nagy és 
dicséretes derekas ütközetit és cselekedetit N[a]g[yságo]dnak. 

Ezer ött száz nyolcvan egy esztendeőben igen iffiui idejében az Czernéki Amhat Bé
get Horvát Országban ugyan ott lakó helében Czerniknél minden hadával igen meg vére 
N[a]g[yságo]d. 1584 esztendeőben, Tóth Országban az Kristaloczi Teőrők várat meg 
véve, azt feöl égete, az benne való Theörőköket pedigh mind le vágta N[a]g[yságo]d. 
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Azután ugyan azon esztendeőben mikor Koracsévicz Hizdricz Bégh Kranicz Országban 
sokat rabolván nagy prédával viszsza jűnne, N[a]g[yságo]d az karloczi vitézekkel, 
Szlumi varánál meg vára ütet, és ott vitéz módon meg ütközőt véle, holot is Békét min
den hadával igen meg véré, az predatis tűle visza nyeré N[a]g[yságo]d. 1585 esztendeő
ben rea mene N[a]g[yságo]d Kosztaniczára, ki az Törököknek hires es nevezetes vég 
hazok Horvát Országban, és annak az varasát megh rabola, és azt teőviből ki égeté 
N[a]g[yságo]d. 1586 esztendeőben Ali Bégh mikor Tóth Országban sokat rabolván nagy 
nyereséggel viszsza jönne, N[a]g[yságo]d az Tóth Országi végbélikkel Juanicznal meg 
vára ütet, es ott Istennek segítségével meg ütközvén véle minden hadával igen meg véré 
ű maga[nak] az Beknek fejet véve az predatis el vonya tűle N[a]g[yságo]d. Továbbá 
1591 esztendeőben mikor az Bosznyai Haszan basa az frigiet fel bontvan, Sziszek várat 
elseőben meg szállotta volna, N[a]g[yságo]d mindgyarast ű néki ellenében szalla Tábor
ban Sziszek mellé, ugy hogy csak az Kupa vize volt, az ket Tábor keőzőt, kitt latvan az 
Bassa el méné Sziszek alól, N[a]g[yságo]d pedig ugyan azon hadával mindgyarast 
Monoszlo várat meg szalla, es azt, az benne való Törököknek fejekre töreté es vonyata, 
az varat porral fel vette, az Törököket hitre el boczata N[a]g[yságo]d. Hozom eleő imm-
csak az nagy kevély es fel fuvalkodot Boszniai Haszan Basát, ki mint az erős es kevély 
Goliat hogy az Istennek népét karomolia es gyalázza vala, ugy azis, mindeneket semmi
nek tart vala lenni, es egy utaval országostul hogy el nyomlyon es semmivé tegyen ben
nünket 1593 esztendeőben, igen nagy erővel es kiszülettel harmadszor megh szalla 
Sziszek várát, es azt szernyen töreti es rontattya vala, rea mene azért Ruprecht Ekenper-
gerrel, és az végbéliekkel N[ajg[yságo]d, mint David az Góliátra és meg ütközvén véle 
Istennek nagy irgalmasságbul, mint Pharao királyt, minden hadával az Kupa vizében 
hajta, es béli öle ütet, holot az Kupa vizében béli hala maga Haszan Bassa, véle egyűt 
Méhemet Bégh az Törők Czaszarnak az húga fia, Merni Bégh, Ali Bégh, Ramadan Bégh, 
Kurt Bégh, Szinan Bégh, számtalan nevezetes feő Törökökkel az arulo Vainnal (ki csak 
annak előtte az Haszan Basának el árulta volt N[a]g[yságo]dat) kikvel őszve húszon ket 
ezer Törők veszet az vizben. Ezeknek az fejek az N[a]g[yságo]d sátora előtt, az N[a]g[y-
ságo]d lábai előtt hevertek. Ahoz táborát fel predaltata, minden hadakozó szerszamot sok 
es igen szép Algyuival el nyere N[a]g[yságo]d. Végezetre 1596 esztendeőben, az Szerdár 
Kadun Méhemet Basa igen nagy kiszülettel hatvan ezer Tőrökkel Potrinia várat Horvát 
Országban meg szállá, es azt rettenetessül vitatá, rontata, es ásata ugy annyira hogy az 
sánczokbari egy úttal száz nyolcvan zászlót olvastak megh. Látva azért N[a]g[yságo]d az 
helnek, és abból az Orszagnakis veszedelmét, bizvan a nagy es erős Istenben, Draskovics 
Jánossal az Bánnal es az végbeliekkel nagy vakmerő szerencsére vetvén, mind maga uri 
fejét mind az hadat Sziszeknél az Kupa vizén hidon által költözvén rea méné Szerdár 
Basára, hogy az vár alat meg űtkőzzik véle N[a]g[yságo]d kit értvén az Basa meg nem 
mere varny N[a]g[yságoJdat, hanem ejel el méné hadával az vár alól es őrökki való 
gyalazattyaval minden harcz nélkül futa szalada visza Kosztaniczára. 

Továbbá mind enni sok ideig való fő tiszteknek es méltóságoknak viselésébenis, sem 
az urak kőzzül, sem az nemesség es egyéb rendek kőzűl senkit szabadságokban sem 
igasságában meg nem haboritot N[a]g[yságo]d, hanem inkab mindenek ellen valakik az 
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országbelieket szabadságokban avagy igasságokban igyekeztek meg bántani es háborgat
ni, paisul es kü falul vetette az ország mellett magát N[a]g[yságo]d minden tehetségével. 
Az mint mi nem régenis Therfaczkye Miklós ellen, ki Thót országi Bán levén, minden 
rendeket urakat, nemeseket szabad várasokat, kegyetlenül es tőrvéntelenűl szőrnien 
háborgat vala, N[a]g[yságo]d minden tehetségevei az Ország szabadsága mellett ellen 
álla néki melli dolgaért érdeme szerént el is vevék róla az Bánságot N[a]g[yságo]d es az 
Országnak méltó tőrekedésére, kiért az égisz Ország N[a]g[yságo]dnak eőrőkke való 
hála adással es köszönettel tartozik. 

Adna az felséges Isten, hogy az mostani veszedelmes üdőbéli némely iffiu urak értvén 
ezeket indétattnának űkis az N[a]g[yságo]d dicséretes cselekedetinek es álmélkodható jo 
maga viselésének keővetésére, hogy az sok bor italból, az mely alomból, és az lagysak-
nak való henyélésből fel sőrkenvén es ébredvén, igyekeznének ükis az igaz kőrősztyen 
hitt mellet, fejedelmek, es édes hazajok mellett N[a]g[yságo]dat követvén serényen gaz
dagodni, és szorgalmatossan szolgálni. 

Kérem azért N[a]g[yságo]dat hogy azt azon kis munkámat meg ne utallya N[a]g[ysá-
go]d, hanem inkab én tülem, mint igaz szolgaiatul, nem csak jó néven de sőt velem 
egyűt, maga oltalma es tutolája aláis méltóztassék venni. Tárcsa meg az jo I[ste]n 
N[a]g[yságo]dat, országunk erős oszlopát es nemzetségünknek mesze ki tündökleö fénes 
csillagát, sokáig io egésségben. írtam első napian Januariusnak 1623 esztendőben az en 
Bélai Castiliumomban. 

N[a]g[ysago]dnak igaz szolgaia 
Pettheo Gergely 

Levente Nagy 
LA BREVE CHRONIQUE HONGROISE DE GERGELY PETHŐ 
ET LE POETE MIKLÓS ZRÍNYI 

En 1660 parut la Bréve Chronique hongroise de Gergely Pethő subventionnée par Miklós Zrínyi á l'impri-
merie viennoise de Cosmerovius oű avait été publié entre autres le volume Syrena. La chronique de Gergely 
Pethő de 1623 est le premier travail historiographique destine á un public plus large, écrit en hongrois dans un 
esprit catholique. Sa publication de 1660 fit partié de l'activité de mécéne et de representation de Miklós 
Zrínyi ainsi que celle du volume Syrena, de la Memoria regum et banorum de György Rattkay, de la 
Stemmatographia de Marcus Forstall et d'autres publications italiennes et allemandes. 

Aprés la parution de la chronique, au cours de la seconde moitié du XVIP siécle ils se répendit la rumeur 
auprés des intellectuels de la Transylvanie selon laquelle l'auteur de la chronique était non pas Gergely Pethő 
mais Miklós Zrínyi. Dans son étude en manuscrit Ferenc Kanyaró essaya de prouver cetté hypothése en se 
référant á des preuves philologiques. Or, ses preuves ne s'avérent pas pertinentes. La chronique tut écrite par 
Gergely Pethő, Zrínyi n'y ayant fait qu'une seule modification: c'était d'enlever la dédicace en l'honneur de 
Tamás Erdödy, Miklós Zrínyi étant en mauvais termes avec la famille Erdődy. 

Nous supposons également la participation de István Vitnyédy aux travaux d'édition. C'est grace á lui 
qu'il subsiste la seule copie manuscrite connue de la chronique. Nous avons annexe la preface jusqu'ici 
inédite de la chronique á la base de cetté copie. 

300 


