
PETHÖ GERGELY KRÓNIKÁJÁNAK KIADÓJA. 

1660-ban jelent meg a bécsi COSMEROVE Máténál A Rövid 
Magyar Krónika, mely Írattatott Pethő Gergelytől és 1626-ra teszi 
a szerző halálát művének folytatója, SPANGÁR András. A post 
humus mü kiadásáról ép oly keveset tud az irodalomtörténet, 
amily homályos volt PETHÖ élete MARGALITS E. felfedezéséig, aki 
a KuKULjEvics-féle okmánygyüjteményből tisztázta a Rövid Magyar 
Krónika Írójának kilétét és történeti szereplését. (Két horvát tör-
ténetiró, Kath. Szemle 1897.) Az 1660-i editio princeps hijjávai 
van a szokásos előszónak, semmi útbaigazítás a szerző, kiadó 
kilétéről; a következő század elején, 1702-ben másodszor adja ki 
a krónikát gróf KÁLNOKY Sámuel ugyancsak Bécsben SIRCHONICS 

könyvnyomtatónál s e kiadás nyújtja az első véleményt PETHÖ 

Gergelyről. A magyar krónikának veleje... melyet elsőbben meg
írt és kibocsátott gr. ZRÍNYI Miklós — így szól KÁLNOKY kiadá
sának címe s e cím lett alapja a sokáig fennmaradt irodalomtör
téneti hagyománynak, mely PETHÖ Gergelyt álnévnek tartotta, a 
költő ZRÍNYI álnevének. SPANGÁR (1734, 1738 Kassa) és KOVÁCS 

Fabricius János (1742 Pozsony) kiadásai nem tették magukévá 
e feltevést, de nem is foglalkoztak vele. SPANGÁR különben sem 
tartotta a PETHÖ nevet álnévnek, hiszen feljegyzi róla, hogy 
1626-ban munkáját és nemsokára életét is bevégzé, történeti sze
mélynek hitte PETHÖT KATONA is, azt irván róla, hogy sokat for
golódott a költő ZRÍNYI udvarában. («Diu versatus» . . . História 
eritica, XXI. pars. KATONÁ-nak ez az adata szolgáltathatott alapot 
TOLDY F. ama anakronisztikus feltevésére, hogy PETHO ZRÍNYI 

Miklós Íródeákja volt. BOD Péter Magyar Athénása már gya
nítja, hogy a szerző és kiadó nem egy személy voltak, kifejezést 
adván ama véleményének, hogy «sok költött dologgal, vallást 
mocskoló beszéddel... kedvetlenné... tették.» (Kik ?) HORÁNYI 
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(Memoria Hung.) mindössze azt jegyzi fel, hogy PETHŐ nemesi 
családból származott és krónikát írt. 

A KÁLNOKY-féle verziónak, mely a szerzőséggel és kiadás
sal ZRÍNYIT gyanúsította, van még egy emléke, keletkezésére nézve 
a krónika kiadásának idejéhez jóval közelebb álló. A marosvásár
helyi TELEKi-levéltárban olvassuk TOFEUS Mihálynak, a hírneves 
erdélyi prédikátornak gróf TELEKI Mihályhoz intézett következő 
levelét : 

«PETHŐ György (?) neve alatt vagyon egy magyar kis 
krónikája in qu.-o a Szegény ZRÍNYI urnak. Bécsből hozattam vala 
Szathmarra. KENDE Gábor uramnál vagyon Huszton, jó könyv 
igen, ha Kegyelmednek nincs, onnan hozassa el magának.» (Dátum : 
1672 aug. 12 Radnóth).1 

Két okon érdekes a 17. század legelső erdélyi papjának 
ez a levele. Egyfelől elevenen illusztrálja PETHO nagy hatását még 
a protestánsoknál is, noha a későbbiek, köztük BOD Péter is, fele
kezeti elfogultsággal néztek a krónikára. Másfelől egy, az irodalmi 
életben aktiv résztvevő, irodalmi működésénél, de udvari lelkészi 
állásánál fogva is nem tájékozatlan kortárs nyilatkozatával igazolja 
KÁLNOKY állításának alibijét, mely úgylátszik egy tradíció leszürő-
dése volt. E tradíció országszerte élt, de alighanem tartotta magát 
Bécsben is, hiszen KÁLNOKY-nak, a második kiadás gondozójának 
mindenesetre érintkeznie kellett az editio gondozása végett bécsi 
könyvnyomtatókkal, 42 évvel az editio princeps után valamelyes 
tájékozódást ott is szerezhetett, ha a CosMEROVE-nyomda nem is 
állott már fenn a régi cím alatt és e tájékozódás megerősítette 
az általa már ismert, ZRÍNYI szerzőségére és kiadóságára vonat
kozó, magyar tradiciót. 

Lehetetlen feltételeznünk, hogy TOFEUS és KÁLNOKY verziójá
nak ne lett volna alapja, de az is érthető, hogy az igénytelen 
politikai szereplésü, a tőlük félreeső horvátországi politikában részt
vevő PETHŐ Gergelyről, kiről történeti adataink egész a legutóbbi 
időkig hiányoztak, nem volt tudomásuk. PETHŐ halála és müvének 

1 (Levéltári sz. 116.) 
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megjelenése között is oly nagy az időbeli távolság, hogy a post 
humus munka kiadóját könnyen összetéveszthették a szerzővel. 

PETHÖ az egész krónikában csak egy helyen beszél saját 
énjéről, amikor elmondja, hogy ZRÍNYI Györgynek rabváltságból 
200,000 arany haszna volt, amit ő ZRINYI-ÍŐI magától hallott 
Máskor ZRÍNYI Györgyöt, a költő apját «a jó Z. György»-nek 
nevezi (az 1626. év tárgyalásánál). Egyáltalán a ZRíNYi-család tör
ténetének minden mozzanata jelentőségüket meghaladó részletes
séggel jelenik meg a R. M. Krónika lapjain. ZRÍNYI János, ZRÍNYI 

György, ZRÍNYI Miklós hadakozásai, Zrin-várának, ezüstbányáiknak 
története feltűnő bőbeszédűséggel vannak ismertetve. Ezek a körül
mények, PETHŐ-nek a ZRíNYi-ekkel való maga-említett érintkezése 
megmagyarázzák, hogyan juthatott a krónika, — ha jutott, — a 
ZRíNYi-ek gondozásába és miként keletkezett az a verzió, hogy 
azt ZRÍNYI Miklós írta és adta ki. Hozzá még ugyanaz a Cos-
MEROVÉ Máté nyomtatta a R. M. Krónikát, akinek a műhelyéből 
került ki ZRÍNYI Miklós Obsidio Sçigetiana-ja. 1651-ben és RÁTKAY 

György horvát történetíró Memoria regnum et hanorum c. mun
kája (1652), mely utóbbiról tudjuk, hogy ZRÍNYI Miklós bőkezű
sége jelentette meg. (HORÁNYI Memoria Hung. thom. III.) 

E külső körülmények mellett van azonban egy igen fontos 
dolog, ami a Krónika kiadójának nyomára vezethet. PETHÖ az 
ellenformáció korának buzgó, sőt túlbuzgó katholikus történetirója, 
aki BocsKAY-t és BETHLEN-Í érthetőleg a haza ellenségeinek tartja, 
mint a katholikus trón máshitü támadóit. BOCSKAY az ő szemé
ben átkozott, nemzetségerontó, saját hasznát kereső, pártütő 
kalandor, «akit vajha az Isten sohase engedett volna a világra 
születni». És ugyanezt a BOCSKAY-Í a bécsi béke megkötéséről 
irván, — «a magyar nemzet régi szabadságának indítója» nevével 
illeti. Ilyen ellentmondás az is, mikor BÁSTÁ-ékről elmondja, hogy 
«hallatlan szörnyű Istentelenségeket és iszonyú nagy sok Ínsége
ket és nyomorúságokat cselekesznek vala a magyarokon». És 
BOCSKAY aki ezek ellen az érzelmesen leírt Ínségek ellen felkel: 
«átkozott, hazájavesztő, nemzetségerontó» ! 

Ezeket az erős disszonanciákat már FLEGLER is észrevette 
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(A magyar történetirás tört. FLEGLER S.), neki különösen szemet 
szúrt a BOCSKAY halálánál N. B. alatt közölt kifakadás, melynek 
nem épen gyengéd Ítéletét BOCSKAY szervező tehetségének mél
tánylása előzi meg. De észrevette, amint már említettük, Bor> 
Péter is, akit FLEGLER aligha olvasott, de azért azon az egy 
véleményen van vele, hogy a kevésbbé objektiv kifakadásokat a 
kiadók toldták be. Sőt a BŐD szavaiból szinte határozottan ki lehet 
olvasni, hogy a R. M. Króniká-n a kiadó változtatásokat esz
közölt. 

Nos hát, PETHÖ krónikájának egész szelleme, Írójának poli
tikai szereplése, már amennyire ismeretes, sokkal inkább telített 
a korai ellenreformációnak minden indifferentizmust kizáró buz
galmával, kortársi egyidejűsége is közelibb, hogysem a BocsKAY-ról 
szóló objektiv jegyzetek tőle származnának, amiket aztán az 1660-i 
kiadó BOD P. szerint «vallást mocskoló beszédekkel» toldott volna 
meg. Ellenkezőleg, a BocsKAY-ról hangoztatott erős Ítéletek a 
PETHŐ véleményét képviselik; az enyhítő jegyzetek valók a ki
adótól, kinek szélesebb, gazdagabb politikai látköre PETHÖ meg
alkuvást és kiméletet nem ismerő hitbeli buzgalmának kifakadásait 
egy emberöltővel későbbi kor szomorú tapasztalataival bővülve, 
enyhíteni igyekezett. Ez a nyom is ZRÍNYI Miklós felé vezet, a 
PETHÖ katholikus buzgósága az övé is, de nagyszabású terveinek 
Bécsből eredő akadályoztatása folytán 1660 körül már aligha 
hajlandó a magyar kereszténység érdekeit a bécsi érdekekkel 
PETHŐ-höz hasonló teljességben azonosítani. Politikai egyéniségük
nek minden különbözése mellett is nemcsak a protestáns párt
ütőt látta BocsKAY-ban az a ZRÍNYI, akinek keserűen kellett tapasz
talnia, saját énjén keresztül is, a nemzeti önállóság törekvéseinek 
bécsi ellensúlyozását. 

Érdekes feladata lesz annak, aki ZRÍNYI beiktatásait kikeresi a 
R. M. Króniká-bó\, amit talán más helyen fogunk elvégezni. 
E feladat teljesítése sok tekintetben új szinekkel, friss világításban 
mutathatja be a Zrinyiás^ szerzőjét, de a bibliográfiának is 
értékes adata, hogy PETHŐ Gergely krónikájának kiadójául min
den valószínűség szerint ZRÍNYI Miklóst tarthatjuk. PÁZMÁNY kiadta 
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ISTVÁNFI müvét, ZRÍNYI a PETHÖ-ét, ime az ellenreformáció politi
kusainak és történetiróinak kapcsolata. 

ZRÍNYI Miklós 1660 novemberében Bécsbe készült, (1. levelét 
a somogyi rendekhez : SZÉCHY K. — ZRÍNYI Miklós életrajza). 
Hihetőleg a R. M. Krónika kiadása is késztette ez útra. Ugyan
csak életrajzírójától tudjuk, hogy könyvtárában megtalálták PETHŐ 

krónikájának egy jegyzésekkel, aláhúzásokkal beírt példányát, mely 
a gyakori használat nyomait viseli magán. A költő ZRÍNYI alig
hanem saját kiadványát forgatta PETHŐ Gergely krónikájában.1 

SZÁSZ BÉLA. 

1 Irodalomtörténetünk egyáltalán nem foglalkozott a Krónika kiadásának 
kérdésével. Mindössze BODNÁR ZS. irodalomtörténete utal egy rövid sorban, 
minden megokolás nélkül, hogy a kiadást ZBiNYiben lehetne keresni, eddig 
azonban senkise kereste. 




