
 

Adalékok a gályarab prédikátorok emlékérméihez 
 
Az Egyháztörténeti Szemle elmúlt évi harmadik számában jelent meg 
Csorba Dávid érdekfeszítő és gondolatébresztő tanulmánya a gályarabok 
érméiről.1 E helyütt néhány adalékkal kívánok a témához szolgálni, illetve a 
téma továbbgondolásával a további kutatásokat elősegíteni. 

Az idézett dolgozat egyik megállapítása az volt, hogy a 18. század köze-
pén Sárospatakon tanuló svájci diák, Petrus Dominicus Rosius à Porta két 
ilyen érmét látott ott, és azokat feljegyzéseiben a két volt gályarabhoz, Ot-
rokocsi Fóris Ferenchez és Jablonczai Petes Jánoshoz kapcsolta.2 A másik 
új és fontos információ az volt, hogy egy Jablonczaihoz köthető érméről 
szóló leírás alapján szinte biztosra vehető, hogy a prédikátorok birtokában 
kétféle érme lehetett.3 

Bő két évtizeddel Porta után Weszprémi István írja meg Csúzi Cseh 
Jakab gályára ítélt, de magát később kiváltó lelkész kapcsán, hogy megvolt 
neki (ti. Weszpréminek) a prédikátoroknak adott „numus symbolicus”.4 A 
feliratok általa közölt szövege5 azonos a Portától megadottéval. A Weszpré-
mi által a feliratok átírásában vétett hibák tovább hagyományozódtak a 
később a témáról íróknál, így Weszprémi tekinthető az érmékről szóló adat 
„ősforrásának”. Rumy Károly György egy Csúzi Cseh lexikon-szócikk kap-
csán szintén Weszprémit használja, sőt hozzáteszi, hogy az érmék az ő 
idejében néhány gályarab-leszármazottnál még megvoltak.6 

Rácz Károly a pozsonyi vértövényszékről írt munkájának első kiadásá-
ban egyedül Alistáli K. György szőnyi lelkész életrajzában említi, hogy az 
„ezüst emlékpénzt kapott, melynek egyik oldalán a Ruyter képe van kör-
irattal, a másik lapján pedig a nápolyi gályák ábrázoltatnak, szinte körirat-
tal”,7 de forrását nem fedi fel. Elképzelhető, hogy volt erre vonatkozó ada-
ta,8 vagy gondolhatunk esetleg arra, hogy az adatot a prédikátor Johann 
Lavater (1624–1695) zürichi professzor számára írt életrajzából9 vette, de 
abban az érme nem szerepel, ahogy a többi prédikátor szintén Lavater 
felkérésére, saját kezűleg írt életrajzában sem.10 Ez közvetve azt is jelenti, 
hogy Rácz nem tudott arról, hogy Otrokocsi és Jablonczai leszármazottai-
nál megvolt a két gályarab érméje, különben azok életrajzában is megemlí-
tette volna. 

                                                   
1  CSORBA DÁVID: A gályarabok emlékérméi. In: Egyháztörténeti Szemle, 2016. 3. sz. 

90–95. p. (továbbiakban: CSORBA, 2016.) 
2  CSORBA, 2016. 92. p. 
3  CSORBA, 2016. 93–94. p. 
4  WESZPRÉMI ISTVÁN: Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. 

Centuria prima. Lipsiae, 1774. 26. p. 
5  Uo., 27. p. 
6  Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Bearb. u. hrsg. J. S. Ersch 

u. J. G. Gruber. XX. Leipzig, 1829. 294. p. 
7  RÁCZ KÁROLY: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 30. p. 
8  Ezt támogatja, hogy a többi gályarab életrajzában nem említi. 
9  ANTALFI JÁNOS: Beiträge zur Geschichte der von Admiral Ruyter von den neapolitani-

schen Galeeren befreiten, in Zürich aufgenommenen ungarischen Geistlichen. In: Sá-
rospataki Füzetek, 1863. 255. p. 

10  Az életrajzokat ld.: Uo., 158–165., 252–267., 386–417. p. 



 Adalékok a gályarab prédikátorok emlékérmeihez     119 

 

Az idézet alapján nyilvánvaló: Rácz Tóth Ferenc Csorba által is idézett 
művét11 használta, amelyben az részletesen leírta az érmét.12 A mű további 
kiadásaiban Rácz kétszer is foglalkozik az emlékérmék kérdésével. Az idő-
közben több kötetesre duzzadt mű első, bevezető kötetében megadja az 
érme feliratát13 és bár forrását itt sem nevezi meg, nyilvánvaló, hogy Tóth 
művét használta. Tóthnál, aki az érmét „emlékeztető pénznek” hívta,14 
annyival nyújt többet, hogy az eredeti holland feliratok mellett megadja 
azok magyar fordítását is.15 A második, életrajzi részben megint csak Alis-
táli életrajzában található meg az érmére való utalás.16 

Mivel az érmék átadásának a prédikátorok megszabadításával kapcso-
latos korabeli releváns holland forrásokban17 nincs nyoma, célszerűnek 
tűnt a Csorba által idézett holland numizmatikai mű18 mellett Geeraerdt 
Brandt (1626–1685) holland történetíró monumentális De Ruyter-életraj-
zát19 is vallatóra fogni. A kötet számos, az admirális számára magas rangú 
személyiségek által átnyújtott és a tiszteletére vert érmét említ és ír le meg-
lehetős részletességgel,20 de a Porta és Tóth által említett – és a korábbi 
közleménynek köszönhetően most már meg is szemlélhető – érmét21 nem. 

A jelenleg ismert és holland közgyűjteményekben őrzött De Ruyter-
emlékérméket és a korabeli numizmatikai katalógusokat áttekintve kide-
rül, hogy a most már ismertnek számító, magyar vonatkozású emlékérmé-
nek volt egy másik változata is.22 (Ld. 1. sz. kép.) A korábban bemutatott-
hoz képest a legfontosabb különbség az, hogy ennek előlapján az 
admirálisnak egy másik portréja látható. Az itt közzétett érmén De Ruyter 
haja rövidebb, más inget és gallért visel, a mellkasán lógó érdemrendet 
más, jóval szerényebb láncon viseli, és a lapalji felirat feletti szalagon fel 
van tüntetve admirálisi rangja is. 

Az érme feliratai az első lapon: 
 
„De Ruyter die den Brit syn moet geteugelt heeft aldus door Mullers hant 
int gout en siluer leeft A.o MDLXVI den XIIII Iuny.” („De Ruyter, aki 
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megzabolázta a britek harci kedvét, így él Muller keze által aranyban és 
ezüstben. 1666. június 14.”) 

 
Az érme alján, a felirat feletti szalagon: 

 
„M. A. D. Ruyter Luyt. Admiraal. Gen.” („Michiel Adriaenszoon De Ruyter 
főadmirális.”) 
 

A hátlapon: 
 
„Hier stryckt het Britsch gewelt voor Nederlant de vlagh de zee heeft noit 
gewaeght van zulk een zwaeren slagh.” („Itt hajtja meg zászlóját a brit 
erőszak Hollandia előtt, a tenger sohasem látott még ilyen kemény ütkö-
zetet.”) 

 
A feliratokból kitűnően mindkét változatot Wouter Muller érmeverő mes-
ter készítette. A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy mindkét változat-
nak lehettek eltérő helyesírással rendelkező alváltozatai is – erre utalnak a 
körfeliratok fenti, illetve a Tóth- és Loon-féle átírások egyes szavaiban 
látható írásbeli különbségek. (Ruyter – Rvyter, geteugelt – getevgelt, aldus 
– aldvs, Mullers – Mvllers, hant – handt, gout– govt, siluer – silver, XIV – 
XIIII, Iuny – Ivny stb.). A feliratban szereplő „in ’t gout en siluer” kitétel és 
a fellelhető példányok szembesítése pedig arra mutat, hogy az érméből 
készültek ezüst és aranyozott ezüst változatok is. 

Ha hihetünk Porta és Tóth leírásának – vagyis annak, hogy azért nem 
említik az előlap alján a szalagon látható, De Ruyter rangját feltüntető 
feliratot, mert nem látták, és nem azért, mert nem tartották fontosnak –, 
akkor ők a korábbi közleményben bemutatott érmét látták. Ez viszont fel-
veti annak kérdését, hogy a gályarabok ebből az érméből egységesen a 
Porta és Tóth által leírtat kapták-e, vagy esetleg volt a birtokukban az itt 
bemutatott másik változatból is. 

Ami a Jablonczai-féle érmét illeti, sem Loon katalógusában, sem Bizot 
éremtárában23 nincs olyan érme, ami megfelelne a róla adott leírásnak. 
Brandt sem említ ilyen érmét, sőt a gályarabok megszabadítása kapcsán24 
egyáltalán nem ejt szót érméről. Ha igaz az, amit Kis Bálint állít, miszerint 
a holland kormány külön a prédikátorok megszabadítására veretett ilyen 
érmét,25 akkor annak logikusan 1676 februárja után kellett történnie, így 
elképzelhető, hogy ebből az érméből csak azok a volt gályarabok kaptak, 
akik ugyanazon év augusztusától Hollandiában tartózkodtak.26 Jablonczai 
tagja volt ennek a csoportnak,27 így ez érthetővé tenné, hogy az ő birtoká-
ban volt ebből az érméből. 

                                                   
23  Histoire metallique de la rebulique de Holland par Mr Bizot. Paris, 1787. 

(továbbiakban: BIZOT, 1787.) 
24  BRANDT, 1687. 961–963. p. 
25  CSORBA, 2016. 93. p. 
26  Ld.: BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: A megszabadított gályarab prédikátorok küldöttsége 

Hollandiában. In: Történetek a Mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata 
a kora újkorban. Szerk.: BOZZAY Réka. Debrecen, 2014. 10–68. p. 

27  Uo., 39., 47., 50., 61–63. p. 
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Az említett két érmekatalógusban egyetlenegy olyan, De Ruyterhez 
köthető érme szerepel, amelyen bárány látható.28 (Ld. 2. sz. kép.) Ez az ún. 
második angol-holland háborút lezáró 1667-es bredai béke alkalmából 
készült 1667-ben, viszont több okból sem lehet azonos Jablonczai érmével. 
Bár szerepel rajta bárány, mellette van egy oroszlán is, de egyik állat sem az 
érme központi alakja – az mindkét oldalon egy nőalak. Az érme másik 
oldalán nem egy, hanem két hajó látható, és ezek szintén nem az oldal 
szemet megragadó, központi motívumai.29 A tartalmi elemek eltérősége 
mellett azért sem lehetett ez a Jablonczai-féle érme, mert egyik oldalán 
olyan, az angol királyt dehonesztáló szavak voltak láthatók, ami miatt az 
érméket bevonták, megsemmisítésre ítélték.30 

Bár a Jablonczai-féle érme a leírás alapján valósnak tűnik, azonosítása, 
fellelése mégis nehéznek ígérkezik, mivel nem ismerjük az egyik legfonto-
sabb segítséget, a két oldalán levő feliratokat. Az, hogy hollandiai közgyűj-
teményekben sincs ilyen érme, arra utalhat, hogy kis példányszámban 
készülhetett – ami logikusnak is tűnik, ha kifejezetten a gályarabok meg-
szabadításának alkalmából verették –,31 így ha Magyarországon nem kerül 
belőle elő példány, esetleg régebbi vagy mostani aukciós katalógusokban 
bukkanhat fel. 

(Bujtás László Zsigmond) 

                                                   
28  LOON, 1732. II. 534–535. p.; BIZOT, 1787. 266–267. p. 
29  Ezt az érmét Brandt nagyon részletesen ismerteti. Ld.: BRANDT, 1687. 610. p. 
30  Uo. 
31  Ez a korabeli viszonyok ismeretében elég valószínűtlennek tűnik, inkább 

feltételezhető, hogy ebben az esetben is egy már korábban, más alkalomra vert érme 
került Jablonczaihoz. 
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