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lömmel, ismét találkozandok, oly sok mindenféléről kívántam volna kegyed
del értekeződni! oly sokat kérdezni, oly sokat és pedig csodálatossal — el 
regélni, most csupa puszta vak (?) történet, — ki nem alhatom!! Alig várom 
már a tavaszt, akkor bizok Istenbe', kívánságom teljesülend, addig pedig 
még forróbb érzette), maradok Szirák okt. 25. 1840 igaz hü barátja és növen-
dékje T. Latzi. Könyörgök, ha lehet írjon nekem Pestre. Andrée egészséges 
és tiszteli kegyedet. 

Cím: A Monsieur Alexandre d' Erőss Ministre de L officie Divin a 
1' église reforme de Darány. Per Pesth Istvándi. 

Közli: ECSY 0. ISTVÁN. 

TÉVEDÉSEK A DRÉGELYPALÁNKI JÁNOSRÓL SZÓLÓ 
ADATOKBAN. 

Ennek a nem nagyszabású, de kitartó szorgalommal és több irányban 
munkálkodó egyházi írónak eddig is alig egy pár életrajzi adata volt említve 
s most még azok közül is ki kell mutatnom egyenesen a pontosnak látszó 
kettőről, hogy alapnélküliek. Drégelypalánkinak (illetőleg néha Palánkinak) 
ugyanis amaz érdekes eljárása mellett, hogy latin címekkel látta el magyar
nyelvű munkáit, az volt egy másik szokása, hogy azok címlapján csupa 
kezdőbetűkkel jelezte nevét és állását. így Kassán 1667-ben kinyomatott 
kátémagyarázatai1 címlapján J. D. P. P. E. R. T. rövidítéssel nevezi meg magát 
szerzőül. Ezt a Johannes Drégely-Palánki Pastor Ecclesiae Reformatae 
lallyensis rövidítésének tekintette eddigi tudásunk. Ez azonban a helynév 
szempontjából tévedés. Még pedig azért, mert e könyv az akkori szokáshoz 
képest egyházi cenzúra alá bocsáttatván, a cenzori tisztet az ungi egyház
megye esperese, Tarpai Szilágyi András teljesítette, holott ha Tállyán leíkész-
kedett volna Drégelypalánki, múlhatatlanul egyházmegyéjében, vagyis az 
abauj-torna-sárosi egyházmegyében hivalaloskodó pap lett volna a cenzora. 
Hiszen a tiszáninneni egyházmegyéknek egymáshoz való akkori viszonya 
kizárja még a feltevését is annak; hogy közös cenzora lett volna az egész 
tiszáninneni egyházkerületnek, vagy hogy valami szélesebbkörú papi gyűlés 
ad hoc bízta volna meg ezzel a teendővel az ungi esperest. Arról még lehetne 
szó, hogy egy ungi egyházmegyebeli papnak Kassán nyomdába kerülő mun
kája a Kassán illetékes egyházi felsőségnek bocsáttatott legyen a cenzúrája 
alá, mint ahogy az akkor dunántúli egyházkerületben Csúzi Cseh Jakabnak 
«Lelki bölcseségre tanító oskola» c, 1680-ban megjelent müvét, mivel Deb
recenben nyomtatták ki, Nógrádi tiszántúli «református episcopus» appro-
bálta, meg az akkor Felsödunamelléken működő Debreceni Ember Pálnak 
«...Szent siklus...» c , 1700-ban Kolozsvártt nyomatott müve a Kaposi 
Sámuel gyulafehérvári tanár approbatiójával látott napvilágot. De hogy egy 
abauj-torna-sárosi egyházmegyebeli papnak Kassán megjelent kiadványát 
ungi pap cenzúrázza, semmiképen meg nem történhetett. 

így tehát nem is Tállyán, hanem az ungi egyházmegye területén kellett 
ekkor lelkészkednie Drégelypalánkinak, még pedig minden bizonnyal vala-

1 Régi Magyar Könyvtár I. k. 1055. sz. 



ADATTÁR 391 

melyik T-vel kezdődő nevű helységben (Tarnóc, Tiba, Tusa, vagy más). 
Támogatja ezt a vélekedést Felvinei Sándornak ugyanezen könyv más 
címmel megjelent második kiadása (Debrecen, 1682.)1 mellé adott üdvözlő 
verse, melyben elmondja, hogy 

Ezt ezerhatszázban és az hatvanhétben, 
Mikoron nyomtatnák Kassán ki elsőben, 
Correctora voltam ennek mindvégiglen 

Az Úrban elnyugodt Tarpai Andrástul, 
Ungvári tractusnak hü senioraiul 
És amaz medicus nagy Görgei Páltul 
Commendáltatott ez s az egész tractustul. 

E szerint, minthogy Görgei Pál akkor szintén ungi pap volt, sajátosan 
az ungi egyházmegyéről hagyta Felvinci emlékezetben, hogy testületileg 
felkarolta a könyv kiadását, ami hasonlóképen arra vall, hogy annak a 
kebelébe tartozott az író. 

Ugyanilyenformán vagyunk 1692 körüli losonci papságával is, mely 
az ebben az évben Debrecenben közrebocsátott Praxis pietatis contractu 
c. munkájának címlapján levő D. P, J. L. E. T. jelzés L. betűjének Losonc 
helyettesítőjéül való képzeléséből keletkezett, de minden valószínűség szerint 
épen oly alaptalanul. Ez nemcsak abból következtethető, hogy a három 
évvel később valósággal losonci pappá lett Debreceni Ember Pál nem vette 
fel őt a losonci lelkészek névsorába,2 mert hiszen a célzatos «történethelyes
bítések» egyáltalában nem példa nélkül valók, hanem abból is, hogy ezt a 
müvét Körmendi Péter erdödi pap, középszolnoki esperes és «synodi generalis 
praeses» (azaz püspök) approbálta volt 1689. jún. 22-én, de az ezévi júl. 
8-án Nyírbátorban tartott közzsinat alkalmával ugyanő Nadányi János, egy
kor nagyenyedi tanárt, 1683-ban és 1684-ben8 1685 tavaszáig4 nag\kallói, 
ekkor pedig vitkai lelkészt nemkülönben megbízta a cenzori tiszttel. Aligha 
téves feltevés ezek folytán, hogy ebben az időtájban a tiszántúli egyház
kerület kebelében lelkészkedett Drégelypalánki, éspedig valamelyik L-lel 
kezdődő nevű községben. 

Viszont, ha már törülni kellett ezt a két adatot, életrajzának e szerint 
felettébb hiányosan ismert mozzanatai pótolhatók is, bár nem teljes ellen
értéket nyújtó adatokkal. Azzal t i., hogy Drégelypalánkon született és hogy 
vagy 1642-ben, vagy 1652-ben lépett a nagyobb tanulók sorába Debrecenben,5 

Minthogy pedig ekként két Drégelypalánki vagy Palánki János létezett, az 

i U. o. 1277. sz. 
2 Lampe-Ember: História ecclesiae ref. in Hungária... 1728.570—71.1. 
3 Országos levéltár. Missilisek. — Debreceni Protestáns Lap 1893. 

120. 1. Széli Farkas közleménye ugyanerről tanúskodik. Ellenben a Herpay 
Gábor újraközlése (u, o. 1917. 185. 1.) tévesen tünteti fel az évet, mivel nem 
az említés éve a fontos, hanem az ott működésé. Nagykallói papságáról 
egyébiránt nem tud sem az ő életrajzában (Révész Figyelmezője 1878. 
490—91. 1.) Géresi Kálmán, sem A nagykállói ref. egyház történetében 
(1882.) Görömbei Péter. 

* Országos levéltár. Missilisek. 
6 Iskolatörténeti Adattár. II, k. 116. és 121. 1. 
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is kétséges, hogy az íróra vonatkoznak-e azok az adatok, amelyek arról 
szólanak, hogy az 1654. júniusban Pápán tartott dunántúli közzsinat alkal
mával avatták fel lelkésznek a veszprémvármegyei Jenőbe,1 ahonnan csak
hamar, már 1657 májusa előtt mezőszentgyörgyi papságra ment át.2 Annyi 
bizonyos, hogy ez az 1642-ben beiratkozottal lehetett azonos. Űgy vélem 
azonban, hogy a másik lehetett az író. 

Müveinek lajstroma szintén kiegészítendő. Kiadott könyvei ugyanis 
mindannyian gyűjteményes munkák s a bennök foglalt dolgozatok egy részé
nek címe mind a Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárában közlött címlap-
jókról, mind a Theologiai Ismeretek Tára felsorolásából hiányzik, jóllehet 
ez utóbbiban már több van megemlítve, mint p. o. a Magyar írók élete és 
munkái-ban. A még mindig hiányzók a következők: Ministerium sacrum 
növi testamenti, De scripturae s. idea, Brevis exposüio orationis domi-
nicae (mind a Speculam mysticum c. kötetben) és Hármas kísértetnek 
lelki diadalma (a Praxis pietatis contracta c. kötet 221—92. lapjain). 

ZOVÁNYI JENŐ. 

A RÁKÓCZI LÁSZLÓRÓL SZÓLÓ ÉNEK EGY 
ISMERETLEN KÉZIRATA. 

Thaly Kálmán a Vitézi énekekben (1864) közölte Rákóczi László «börtön-
énekének» két, a Rákóczi Sámuelről szólóval együtt három változatát. (I. k. 
171—181.1.) Az egyiket, a történetileg hívebb szöveget Jankovich másolatából 
N. Múzeum 173. Quart. Hung.); a masikat a P. Horváth Ádámnak «1813-ban 
összeírt kézirati népdal-gyűjteményéből»; innen, az Ötödfélszáz énekekből 
való a Rákóczi Sámuelről szóló is (250. sz.). — Az ének megvan P. Horváth 
Endre énekeskönyvében is, amely Horváth Ádám gyűjteményével pontosan 
egykorú. (Dalgyűjtemény. Horvát Andrásé. 1813. — M. T. A. kézirattára, 
Népkölt. 8-r. IX. 181. sz.) Szövege is Thaly második változatáéhoz áll leg
közelebb (VÉ. I. 175. 1.), hét strófára rövidülve. (Thaly 4. 5. 7. és 10. strófája 
hiányzik). Az eltérést hadd mutassa a 4. és 5. (Thalynál 6. és 5.) strófa: 

Úri méltóságom szolgálatra jutott, 
Én szép állapotom tőlem elmaradott, 
Víg kedvem szép napja meghomályosodott, 
Hajdani szerencsém tőlem félreállott. 

Azt hirdetik ugyan, hogy szabadon járok, 
De mi hasznom benne? mégis csak rab vagyok, 
Mind a'két szép piros ortzámra hervadok, 
'S gyengén tartogatott testemben hervadok. 

Ezek az eltérések a mellett szólnak, hogy a két Horváth nem közös, irott 
forrásból vette az éneket, hanem más-más énekeskönyvböl, vagy épen a nép 
ajkáról; a két szöveg rokonsága viszont azt bizonyítja, hogy a Rákóczi börtöu-
éneke a Dunántúl kedvelt ballada volt.8 GÁLOS REZSŐ. 

1 Thúry Etele: A dunántúli ref. egyházkerület története I. k. 311—12.1. 
2 U. o. 33S. 1. 
3 Tárgyát Jókai is fölhasználta Bethlen János nyomán. V. ö. IK. 1919. 62.1. 


