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égés tart) — Marc jön, megtalálja a halálra sebesült császárt, mondja futva
mert már az egész város a vandálok kezében van, meg a császárnét isfogva viszik — ennek örül Maxim, már nem futhat mond. — A császárnét
viszik — mond úgymond Maxim fiamnak, mert te bizonyára itt leszel,
hogy a zsarnok meghalt visszatérhet már hazájába, ha még valami meg
maradt belőle. De ne érzelegjen ezért. Meghal. — A zaj nevekedik, minden;
ég, a kárpit leesik. —
Közli: ROMHÁNYI GYULA.

ADALÉK GR. TELEKI LÁSZLÓNAK, A „KEGYENC1'
ÍRÓJÁNAK ÉLETTÖRTÉNETÉHEZ.
A csurgói Csokonai-gimnázium könyvtárának egy kötege, amelyet 1907nov. 23-án Szabó Józsefné, Eröss Zsuzsanna küldött az intézetnek, id. gr~
Teleki László, Teleki Lászlóné és ifj. gr. Teleki László néhány levelének
másolatát, s ugyancsak másolatban azt a szerződést őrzi, amelyet id~
Teleki L. gróf az adományozónak atyjával, Eröss Sándorral kötött fiának,,
ifj. Teleki Lászlónak nevelése ügyében.
Dr. Erőss József ny. körorvostól is nagyatyjának, Eröss Sándornak
hagyatékából a Telekieknek több levele s emléke került a gimnázium
levéltárába. Ebből ma csak a következő öt levél van a kötegben: 1. ifj. Gr.
Teleki Lászlótól Szirák, 1833. jun, 6. — 2. Gr. Teleki Józseftől Pest, 1825..
jan. 20. — 3. Özv. Gr. Teleki Lászlónétól Szirák [?] szept. 18. — 4. ifj. Gr.
Teleki Lászlótól 1825. Pestről, márc. 20. — 5. U. attól hely és kelet nélkül
egy csonka levél. De ezek közül is a második egy régi könyvből nálunk.
került elő.
A Szabóné Eröss Zsuzsanna úrnő és a dr. Eröss József úr adományá
ból hozzánk került kéziratokból adjuk ki itt I. Eröss Sándor önéletrajzát,.
II. Id. Gr. Teleki Lászlóval a költő Teleki László nevelése ügyében kötött
szerződését, III. Gr. Teleki Józsefnek egy és IV. a Kegyenc írójának hat
levelét — a, Kegyenc centenáriuma alkalmából adalékul a költő életrajzához..
I. B r o s s S á n d o r ö n é l e t r a j z a .
Születtem Csoknyában 1796 mart. 15-én T. Erőss József és Kovács^
Erzsébet szüleimtől. Csurgói gymnasiumot végezvén Debreczenben valék 6évig s a 7-dikben vízkeresztig. Mélt. Teleki László gróf úr fia László mellé
nevelő-tanítóul menvén, 8 hónapi próbaidő után grófi bőkezűséggel Göttingába küldettem s onnan 2 év múlva nevelői intézetekkel ismerkedni
Schnepfenthalba, Gotha mellé, Wiesbadenbe, Nassauba, végre Pestalozzi hoz
Iverdonba Schweizba mentem. Három év múlva haza menvén, csak S1^ évet
tölthettem nevelőként, súlyos elmebeli nyavalyába esvén, miből Isten mondhatlan kegyelméből kigyógyulva, magam kértem 10 évi nevelői köteleztetésalóli felmentésemet s önként lelkészi pályát választva több helyeken káplánkodás után Lábodon 1 évig s 8 hónapig hivatalkodtam. Darányban pedig
1828 Gergely nap óta. Első nőmmel, Kiss Sófiával l 4 / 4 évet éltem, másodikkal,
helvetiai születésű Vulliemin Máriával 221/, esztendeig, ki 1851 dec. 7 ment.
el tőlem az örökkévalóságba.
[Meghalt 1858. febr. 8.]
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II. I d . T e l e k i L á s z l ó gróf és E r ő s s S. s z e r z ő d é s l e v e l e .
. . . . Mi alulírottak léptünk a következendő meg eggyezésre u. m.
Én G. Teleki László fogadtam legkissebb fiam László mellé nevelőnek Erőss
Sándor urat a következendő pontok szerént:
1 mo Én alább írt felküldöm a magam költségén idegen Országokba
E. S. urat, még pedig úgy, hogy két esztendőt töltsön Göttingában, a har
madik esztendőben azonban járja meg a külső országi nevelés institutomait, •
és azok között különösebben tekéntse meg az Iverdüni nevelés institutomát
Pesztalózinak, annak minden módjával tökéletesen megismerkedvén.
2-° Nem ellenzem ugyan, hogy Göttingában maga czéljára való egyéb
tudományokat tanulja, de elvárom, hogy a Philosophiára, Históriára, Litteraturára, nyelvekre, Paedagogiára s egyébb a nevelés mesterségére megkívá
nandó tudományokra fordítsa szorgalmatosságát, hogy így mint kész nevelő
jöjjön vissza.
3-° Három év múlva vissza jővén E. S. Uram, által adom a nevelés
végett legkissebb fiamat, László nevűt. Elvárom és megkívánom pedig E. S.
Uramtól, hogy ezen fiatskámat mind a scientificumokra, mind pedig a
moralitásra, mind a Physicumra nézve a legjobb móddal s legigazabb lélekkel
föl nevelje, úgy mindazonáltal, hogy minden tekintetben tőlem s Rendelé
seimtől függvén, Atyai akaratomat ezen egész nevelés dolgában teljesítse.
Ellenben én is igérem, hogy a legnagyobb liberalitással bánok vele, hogy
soha semmi, nevelői tekintetet, kissebb kérhető kötelességeket, tőle nem kívánok.
4-° Mikor utazásából visszatér E. S. Uram, akkor fellyebb említett kis
fiam László mintegy 10 éves lészen, és, hogy annak Hazai nevelése mintegy
10 évig tarthat, hogy pedig az egész nevelés tökéletesen képződjön (?) ezen
időszak után még legalább 3 esztendőre idegen országokra tanulni s utazni
felküldöm. Mivel pedig a jó czéllal való nevelés eggyik legfőbb tulajdonának
tartom, ha az egész nevelést ugyanazon egy ember be végzi, azért el várom
E. S. U-tóI, hogy nemcsak a Hazai nevelésnek, fellyebb említett 10 esztendeit
László fiam mellett, mint nevelő állja ki, hanem ötét idegen Országokra fel
kísérvén, onnan szerentsésen vissza is hozza.
5-° Minekutánna azonban ezen fellyebb említett nevelés plánuma értel
mével fogva E. S. Uram élete legszebb Epochájának egy nagy részét feláldozza,
azért hogy én is ezt neki ki pótoljam, e következőkben határoztuk meg mind
a két részről magunkat: A.) Adok E. S. Uramnak idegen Országokba való
létele idejére esztendőnként 1000 R. forint Conventionalis pénzt, és így in
summa 3000 R. f, ugyancsak C. pénzt, de ha ennél egynéhányszáz R. forinttal
fellyebb menne is a költség, azzal, tsak hogy haszonra s maga jobb formá
lására fordítsa, nem gondolok.
B.) Haza jővén rendelek E. S. U-nak mind a házi commoditásokon
kivül 300 for. C. pénzt esztendei fizetést, úgy mindazonáltal, hogy minden
esztendőben az utazásra kiadott 3000 f. C. pénzből defalcolódjon 300 f. C.
pénz, és így a dolog fundamentumába esztendei nevelésbeli fáradozása 600
R. f. C. pénzzel lészen meg jutalmazva.
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C.) Ezeknél fogva a Hazai nevelés fellyebb említett tíz esztendeinek
letelésével az egész (évi ?) uri (?) költsége E. S. U-nak defalcolódva lévén,
hogy László fiammal három évig idegen országókon való mulatása, sőt az
egész nevelésben mutatkozó foganatos szolgálatját állandóul megjutalmazhas
sam, rendelem ezzel, hogy holtig való pensiója lészen ezen 300 frt. C. pénz,
még pedig úgy, hogy ha azután illendő hivatalra lépne is E. S. U. (amelynek
elősegítésén magam is igyekezni fogok) ezen pensiója minden hivatalbeli
emolementumra tekintet nélkül megmaradjon. Mely évi pensiónak accurate
való kiadására nemcsak magamat, Feleségemet, László fiamat obiigálom,
hanem Testamentumomban is róla említést teszek.
D.) Én ugyan magamat, más felől E. S. U-t ösmérvén, egész reménységgel
vagyok az iránt, hogy ezen kötelező obligatiót mindegyik (fél) rész teljesíteni
fogja, de ha akármely elháríthatatlan oknál fogva az meg gátoltatna, akkor
ezen költsönös lekötelezés in proportione . ..-orum servitii vetessen fel. De
esnek, amennyire csak lehet, belye ne legyen, mert mivel a fellyebb említett
princípiumnál fogva László fiamnak egész nevelését E. S. U-al akarom
elvégeztetni, azért az ilyen felbomlás mindenkor az én részemről volna káros,
azért egész bizodalommal reménylem, hogy az ilyen kedvetlenségeket E. S. U.
el fogja kerülni.
6Í2 Én alább írt Teleki László fennhagyom magamnak az E. U. idegen
Országokban való ideje alatt meghatározott atyai nevelésről szóló akaratomat
bővebben kinyilatkoztathassam, valamint E. S. U-t is arra kérem, leveleivel
bővebben, gyakran tudósítson, magát adandó intézkedéseimhez alkalmazza.
7mo Minek utánna gyermekeim jó móddal való nevelések, eggyik legnevezetessebb tárgya világi fáradozásimnak, azért Ígérem E. S. U-nak azt is,
hogy ha László fiammal való foglalatosságával tetszésemet tökéletessen
megnyeri, én is a jutalmazásban ezen szabott határokon fellyül is, örömest
megyek, sőt remélem, soha meg nem bánja, hogy életének hasznos részét
atyai boldogságomnak feláldozta!
Becsületes emberek között ugyan az ilyen lélekhez járó tárgyakban irott
lekötelezésre nem volna szükség, mindazáltal, mivel halandók vagyunk,
kivált én G. Teleki László, életem hanyatló részére jutottam, hogy ezen
állandóul maradó lekötelezésemet írásba tegyem.
Pesten 1817. d. 16 sept. G. Teleki László.
Én elöbbírt Eröss Sándor magamat ezen Írásommal arra obiigálom s
szorosan lekötelezem, hogy az ez írásba foglalt s engemet illető kötelességei
met a legszorosabb lelkiismerettel s tökéletesen teljesíteni el nem mulasztom.
Pest 16. d. sept. 1817 Eröss Sándor.
Ugyanezen összefűzött ívre írta le a másoló a fentebbi szerződés után
a következő leveleket: a.) Ifj. Teleki Lászlónak egy gyermekkori keltezetlen
levelét Eröss Sándorhoz, b.) Szirákról 1833 júni. 6-án kelt, c.) ugyanonnan
1838 okt. 19-én kelt, d.) ugyanonnan 1840 okt. 25-én kelt levelét. E levelek
közül csak egynek (1833 júni. 6.) az eredetije van a csomóban, a többiekről
csak a másolat van meg.
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HL Gr Teleki József1 levele Bross Sándorhoz.
Pest, 1825 jan. 20.
Bizodalmas Erős Uram! A' múlt holnap 28-dik napjáról írt Levelét
vettem, én annak következésében ezennel tudtára adni szükségesnek láttam,
hogy a' T. Csépán István űr propositiójának elfogadását se az anyám, se
én nem difí'icultáljuk, tulajdon java előmozdításának tekintetéből mindazon
által arra fígyelmetessé tenni kötelességünknek tartjuk, hogy itt az Ur
esméretes szorgalma által elragadtatva könnyen megcsöktetheti magát. Hogy
tehát az Úr ennek rósz következéseit eltávoztathassa, ügyekezzék az Űr
foglalatosságait úgy intézni, hogy elméjének minden megcsöktetése nélkül
tegyen eleget a Csépán úr kívánságának.
Ezek után maradok egész készséggel az Urnák lekötelezett szolgája:
•
G. Teleki József.
Cím: Tiszteletes Tudós Erős Sándor Uramnak a Theologia Candidatussának egész készséggel. Szigetvár — Patán.
Jegyz. Vettem Juli 8-kánn 1825.
[Eredeti.]
I V . rfj. Gr. Teleki L á s z l ó l e v e l e i E r ő s s a ö z .
1. (Töredék)
Kelet nélkül.
«Az Isten is megbüntette ezen gonoszokat, mert annak famí
lia jábann ki 1790be a m a gzélvészes országgyűlésben, vakmerően a király tró
nusát rongálta, most pedig fél lábbal a sírban lévén a másik felivel a jus
sainkat tiporja, sok szerencsétlenség történt.
Tehát én úgy találom, hogy a gonoszok büntetésétől itt el lehet állni.
Meg engedjen, egész levelemben tsak az országgyűlésről irtam, de a
patriotizmus elragadott.
Ezekhez még azt adom, hogy Philosophus vagyok,
Köszöntöm Andréval, Petrovits úrral és az egész házzal, Csököli Pré
dikátor urat s maradok szerető tanítványa Teleki László..»
[Eredeti.]
2.
1825 márc. 20-án, Pestről.
Édes Erőss bátsi! Engedjen meg, hogy nyájas levelére olly sok ideig
nem feleltem, minthogy nem abból esett, hogy magát elfelejtettem. Én egész
séges vagyok, ámbár mostanábann torokfájásbann feküdtem és reménylem a
maga egészsége állandó maradtt. A Poézis időm nagy részét elfoglalja; a
pappal Valentinivei kezdtem azt s Petrovics úrral folytatom. Horatzius s a
fellengős Vergilius naponként forgatódnak, nékem Horatzius különössen tet
szik, Ovidius Elegiáiban is nagyon gyönyörködök; Schillerre praenumeráltam.
Magara verselek és Horatziust igyekezem amennyire gyenge tehetségem
szerént lehet, követni. Továbbá tanulom az Algebrát, a régi és az új Geo
gráfiát, a Romai História nagy részét elvégeztem. (Oldalon: «. . s a Physi1
A Kegyenc szerzőjének testvérbátyja, a Hunyadiak borának törté
netírója, utóbb a M. T. A. elnöke.
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cát») — Ezen a nyáron nem voltunk ugyan a Mátrán, hanem Szanda várát
megnéztük, és Almásra is elmentünk. A Szüret éppen olly vigan mint hamar
múlt el, vendégeink voltak t. i. Dégenfeldék. A Farsangbann tsak két bál
volt. Abban még is sokat tántzoltunk. Egész télen senki sem szánkázott,
mint hogy igen kevés hó esett. Most az Édes Mama estvéli Társaságának
egyik tagja hibázik, t. i. Piret, kinek lába egy a, székeim való átt ugrástól
megsértődött s ő most ezen betegségébenn lett Óbester. De már nefejezem leve
lemet a kérést tévén hozzá, hogy el ne felejtkezzen a Májusi látogatásról, a
mikor a Hexametereket pattogtatni fogom. Mindnyájan köszöntik, én isminden jókat kívánok s maradok szerető tanítványja
Teleki László.
[Eredeti.]
3.

•

Hely és kelet nélkül. (1825. márc. ?)
Édes Erőss Bácsi! Nagy örömmel és kívánsággal várom azon napot,
melyben magit meg láthatom, ezért is sietek levelére válaszolni, melyben
kérdezi hogy meddig maradok itt. Édes anyám azt mondja, hogy Medárdusi vásárig nem megyünk el, azonban meg iehet hogy Ő egy excursiót
tészen Bécsbe, de az még mind nem bizonyos, ha el megyén is, kevés ideig
fog tartani és mi úgy is fogunk maradni. Tehát a Medárdusi vásárig és
még meg lehet azután is, itthon fog minket találni. Ami az Ország gyűlést
illeti ott most mint hallom nagy disputák vannak főképpen a Tudós társa
ság eránt. Kettős a vélemény annak plánumára nézve, az egyiknek feje ama
híres orator Nagy, akinek beszédjei egész házunkat elragadtatásba hozták,
a másiknak Vay Ábrahám. Vay úgy ítéli, hogy az intézet csak a tudomá
nyokat tekintse, Nagy hogy most másról szó sem lehet hanem ha a nyelv
nek kiterjesztéséről. Az a két ellenkező rész egymással teljességgel nem tud,
vagy nem akar meg egyezni. A mi könyvtárunknak ajándékoztatásáról és
mi nekünk kiáltatott Élj énről már hihető képen hallott. Még csak azt mon
dom, hogy a Logikát nem Professoroktól, hanem Petrovicstól tanulom. Várok
és maradok szerető tanítványja
Teleki László.
(Erőss másolatából.)
4.
Szirák, 1833 juni. 6.
Édes Tisztelendő Úr! Drága Kedves Barátom!
Bocsásson meg, igen kérem, hogy illy sokáig félbeszakasztám a Correspondentiát. — Ebbe a hibába többé nem fogok esni — legalább ügy ekézni
fogok azon, hogy megjobbítsam magam. '•— Egyébbaránt olly kevés mondni
valóm volt nekem eddig mostani állapotomról, napjaim olly egyszerűen, olly
unalmasan folytak, hiú szesztelen mulatság és poros büdös akták közt, hogy
valóban egész esztendei viszontagságaim és történeteim leírása 1832 diki
Jan. Íjén kezdvén egész December végéig, 883ik esztendőről költ ragasztékkal (appendixsal) együtt egy hosszabb, de laconicus kifejezésekkel írt
levelet nem igen tölthetett volna bé. — Azt hogy Bécsben szoktam tölteni
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napjaim és így a napot, nappal is, sőt még egy nyári napon is a keskeny
görbe utcák és minden viszony nélküli óriási falak miatt, csak igen ritkán
láthatom, — hogy ott, mint fogalmi gyakornok (conceptualis praeticans) a
Magyar kir. udv. Cancellária bureaujinak ajtait majd nem szüntelen nyitom
zárom — mint ezt már a múlt ősszel meg irtam. — Ez még mindig úgy
van, mint akkor — azzal a kis külömbséggel hogy most hatheti szabad
ságot nyervén le jöttem a dolce far niente-t kostolni magyar országba. —
De szabad időm nem sokára eltelik, akkor én, ha utazásra hamar passust
nem nyerek, ismét rab non quidem glebae, sed quod pejus est, parietibus
adstrictus leszek. —•- Ami az utazást illeti, meg Ígérték ugyan már a pas
sust, de még mindig nem érkezik.
Gondolom, hogy Ö Felsége a titkos politiának magam viselete és elveim
felől teendő tudósításait várja. így én egy néhány gazembernek jó vagy
rossz indulatjától függök, ezek határozzák el ott lenn, hogy én hasznos,
vagy veszedelmes polgára vagyok e a hazának. Szörnyű tévelygései a kor
mánynak !
Haszontalan mulatozás végett a külföldöt s fő városait bejárni igen is
szabad, — tanulás végett, öntökéletesítés tekintetéből — tilalmas. — így
caeteris paribus egy ostoba bonvivantnak sokkal könnyebben adnak utazási
szabadságot, mint a lelkes okos és tudományokban kapónak, minthogy amaz
utazó ládakép, majd nem úgy mint elindult, legfölebb egy keveset rongálva,
kopottan tér vissza — emez pedig, ki tanul, fejteget, okoskodik, könnyen
némely igazságokra is bökkenhetnék, mellyeket talán nem tudna keblében
örökre eltemetni — Meddig visz ezen okoskodás ? — Szerencsétlen azon nép,
melyen iHyféle balitéletek uralkodnak. De már megyén a posta s nekem
sietnem kell. — Ezen holnap végéig itt maradok t. i. Pesten s Szirákon,
azután ismét fel Bécsbe, onnan pedig, ha Isten segitt, tovább. Adieut, Anyám
s Gusztika köszöntik — Adieu. Maradok holtig szíves hü barátja
Teleki László.
Oh ha valahogy el jöhetne hozzánk s én még meg láthatnám Tisztelendő
Urat elutazásom előtt!
A szegény néném, Janette haláláról már bizonyosan hallott. —
Cím: Monsieur Alexandre d' Eröss Pasteur de 1' EgliseReíbrmée. Darány
p. Pesth, Szigetvár, Istvándi.
(Eredeti és Eröss másolata.)
5.
Szirák, 1838 okt. 19.
Kedves Tisztelendő Úr!
Édes Barátom Uram!
Ha sokáig késtem feleletemmel, reménylem Kegyed megbocsát oly
engedékenynek, oly elnézönek tapasztaltam irántam mindég ezelőtt. Legyen
könyörgök ezúttal is az. Kellemes nekem a kegyeddeli levelezés, s ha foly
tatjuk, elevenebben folytatjuk mint eddig, a mint reméllem, hogy igen —
oly igaz és tiszta örömöt éldelendek abból mint már nem régóta semmiből.
Vissza emlékeztetve ama régi szép viszonyokra melyek már meg szűntek,.
melyekből semmi sem maradt meg, csak az emberek, ezekből is csupán egy
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némelyik. Haj! Mint el változtatta azóta minden szinét s alakját, az akkori
jövendő nem vált soha jelenné, mert az akkori remény füstbe ment, el tűnt
mint puszta képzelem s szép álommá vált mely még csak éjjel látogat meg
némelykor. — Az akkori jelen pedig — mi lett abból Istenem. Mi haladunk
és az el marad, el merült, semmi módon többé vissza nem hozható, nyoma
csak agyunkban s keblünkben maradt meg. Szeretek én vissza emlékezni
ezen időkre, bár fájjon is, sokszor édes nékem a fájdalom, — minden fellengősebb éldelet ezzel párosul. Sava s borsa a fájdalom éltünknek, melyei
örömeinknek írt adunk. De most veszem észre, hogy messze tértem attól
amit akartam mondani — vissza térek.
Már két hete, hogy írni készülök kegyednek, de mivel levelében meg
bízott volt, hogy tudnám meg a Schweizból küldött könyveivel mi történt,
előbb erről tudakozódni akartam, hogy válaszomban erre is kiterjedkezhessem
•— Eggenberger könyvárusnál tudtam meg, hogy a kérdéses könyvek Weidinger
Alajos Bécsi könyvkötőnél adattak által 838 aug. 22-én. Ott kell tehát azokat
keresni. A vizvész bennünk semmi kárt nem tett, épen vannak s mi engem
illet éltemet s viszontagságaimat az utolsó két esztendőben ha ezekről némi kép
körülményes tudósítást akarnék tenni, egy levélben aligha el végezhetném
bármi hosszura kívánnám azt nyújtani, amig könyvet nem alakítnék belölte.
Ezen hasznos előadást hát későbbre halasztóm, most csak egy pár szóval
jelentem ki azt., mi legérdekesebb éB tán kegyedre nézve kedves Barátom a
legváratlanabb. Ez előtt két évvel még udvari szolgálatban voltam — kegyed
gondolja, azóta messze haladhattam el kezdett pályámon. Éppen nem, leléptem
— odahagytam egészen. — És miért ? Tudja kegyed, hogy Erdélyben ország
gyűlés volt tavai. S az idén engem minden várakozásomon kívül Fogaras
vidéke köve tjének választott, tehát az Erdéli diétának én így tagja tagja (sic !)
levek. Ott meggyőződésem szerént kelle cselekednem és szóllanom, minden
tekintet nélkül Bécsi reményeimre. — Ez használt nekem az Ország gyűlésen
s némi be folyást adott, de ártott magasabb körben, Ferdinánd Fő Herczeg
az ország gyűlési két biztost engem 's Teleki Domokost adott fel (a küküllői
követet) mint fő opponenseket. Különösen úgy vélte, nekem köszönheti, hogy
a Gubernátori választásba nem mehetett fel s minden lépései ezen általa
igen óhajtott hivatalra nézve süker nélküliek maradtak. Én megvallom ellene
voltam ami szándékja meggátlására elkövetni hatalmamban volt, megtettem
titkosan is, nyilván is. Mindezeknek következésében én ugyan consilium
abeundit nem kaptam hanem semmi előmenetelre többé reményem nem lévén
magam láttam jónak a kancelláriát odahagyni. Az ország gyűlési dolgokról
bővebben szólok majd, legközelebbi levelemben, meg fogja tudni akkor azon
akadályokat melyekkel kelle nekem szüntelenül küzdenem még pedig nem
csak szóval, hanem fegyverrel is az az pisztollyal — de habár másutt nem
mindenütt, ekkor legalább győztes valék, mert ellenfelemnek képét szeren
csésen keresztül lőttem. Az eset anyámat, kinek aztán magam meg írtam
nagyon meg rémítette, de maga is félig meddig helyben hagyta. Ellenségem
egy kapitány volt, a Fogarasi vár parancsnoka ki udvaronci szeszélyétől
elragadtatva jónak látta többek előtt engem az emberek salakjának nevezniEbből párviadal lett, melyet a tiszti kar, mely kihívásom után bele elegyedett,
kívánta, életre halálra és a lövések száma nem volt meghatározva lőni kellett
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mindaddig míg valamelyik találna a két egymástól csak 5 lépésnyire, azon
kívül az avanérozásra 80 lépés kimérve. Ezek valának a feltételek. A viadal
egy erdőcskében történt Szeben mellett. Három tanú volt jelen két katona
tiszt s egy követ Zeyk József. Ellenségem lőtt legelébb s golyója éppen fejem
fölött subant el, azután én lőttem és amint mondám szerencsésen, mivel
agyon lőni szándékom nem volt. Erről is másszor többeket. —
Tavasszal itt leszek és várva várom kegyedet, édes kedves Barátom
és írja meg jó előre mikor jő hogy ahoz alkalmaztathassam minden dol
gaimat, még az ország gyűlési rendszeres biztosok egybetalálkozásakor (?) bé
kell ugyan rándulnom Erdélybe, mert én is tagja vagyok ezen Biztosságoknak,
tavaszig remélem mind ezen átesünk, ha nem is esnénk át akkor amikor
kegyed jön törik-szakad Pesten leszek. Csak írja meg az Istenért, mikorra
várjuk, Anyám már rég tartozik pénzzel kegyednek most azonban megküldi
a legelső alkalommal. Sokat írnék még, de már eltelt az idő, s már el indul
az, aki magával viendi e levelem s Pesten a postára teszi. Ha ír nekem
kegyed, küldje a levelét Pestre, nem pedig Szirákra. Marattok kegyednek
édes kedves barátom Szirákon okt. 19. 1838, igaz szivű barátja és szolgája
Teleki László.
;
Mindenféle szépeket a tiszteletes asszonynak s gyerekeknek, ps. Bocsássa
meg ezen macskakarmolást, de igen sietve írtam.
(Eröss másolata.)
6.
Szirák, 1840 okt. 25.
Édes Tisztelendő Úr! Kedves drága barátom!
Fejérvármegyéből vissza érkezésemkor, igen fájdalmasan lepett meg
azon váratlan hír, hogy kegyed Pesten volt s éppen cßak egy nappal az előtt
indulott haza felé — mondhatom, az első pillanatban nem tudtam teljességgel,
mi tévő legyek? Utánna indulni? De némely uti rendeléseket kelletvén még
előbb tennem, meg lehet Darány előtt nem értem volna utol kegyedet, ez
tehát nem vala ki vihető. Most már más jutott eszembe s azt talán kegyed
is helyeselendi, az t. i. hogy a jövő tavaszkor úgy nyár elején, mikor időm
lesz, íel ülök egy könnyű kocsira és kegyedet másodszor is meg látogatom
Darányban. — Erről minden esetre tudósítom kegyedet előre. — Gusti
húgomról tudja kegyed, hogy ő most azaz nov. hó 3-án férjhez menend
Dégenfeld Ottóhoz, hiszem szerencsés házasság leend. Anyámnak nehezen
esik, hogy hngem oly messze fog tőlünk lakni, de gondolom azzal segitend
a bajon, hogy nrir.den évben, ha többre nem is, legalább egy két hétre el
megy hozzá Kolosvárra.
— Mi most mivel nagyon bele jöttünk a dietázásba magyar honi diéta
szűkében Erdélyit várunk, még pedig minden órán, mi történend majd ott?
Nem tudom. Minden esetre kormányzati választás is lesz, ez mindig sok
pártoskodással jár. Nekünk is tehát föl kell fegyverkeznünk.
Anyám és Gusti igen szívesen köszöntik kegyedet, nekik is igen nehe
zen esett, hogy nem lehetett szerencséjük, de hogy én mit éreztem mikor
Pesten mulatozását 's el indulását meg tudtam, azt ki nem fejezhetem. Már
esztendők óta óhajtva vártam azt az időt, mikor kedves barátommal s neve"
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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 növendékje 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 leíkészkedett 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» approbálta, 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 vala1
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