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A gályarabok könyvei: Jablonczai Sámuel kötete  
Szimonidesz Lajos 1941-ben írott cikkében szedte össze az azokról a köny-vekről szóló adatokat, melyek a gályarabok 1674-es perében és a nyomorú-ságuk történetét rögzítő írásokban előfordultak.1 Ebben a kis minisorozat-ban azokat a kiadványokat és könyvmásolatokat igyekszem majd sorra venni, amelyek ezen fenti adatokon túl a gályarabokhoz kötődnek: vagy ők szereztek be bizonyos köteteket, vagy az utódaik a rájuk vonatkozó bizonyí-tékokat, emlékeket őrizték nemzedékeken át. A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára őrzi Jablonczai Pethes János egyik rokonának a kéziratos kötetét.2 A gályarab Jablonczai története, szellemi és tárgyi öröksége igen színes képet mutat, s úgy tűnik, hogy a gályarabok magyarországi recepciójában az ő hagyatékának hangsú-lyozott szerepe van. Erre mutat a tárgyi relikviák őrzése,3 a mártírős festői témává válása a reformkorban (Kiss Bálint, 1846), és a család kurucos, rebellis múltjának megalkotása (Szabó Magda esetén).4 A fenti gályarab rokona, talán a fia, Jablonczai Sámuel volt a tulajdo-nosa annak a naplónak nevezett kötetnek, amelynek az első belső táblájára beírta a nevét: „Jure ac legitime possidet hod Diarium Samuel Jablonczai Anno 1717 Die 7 9mbris mint mindezeknek mindenek”. Mivel az ő kézírá-sával alig van szöveg a kötetben, feltehetően üres lapokat köttetett egybe, napló gyanánt. Ő 1720. november 4-én írt alá Debrecenben a törvények-nek, s lett nagydiák.5 Sokáig viszont nem birtokolhatta a kötetét, mivel időben sűrűn egymás után következnek a bejegyzések. Előbb a Solymosi nevű micskei lelkésztől érkezett vissza,6 majd Sókúti Jánosra szállt.7 Az utolsó lap tanúsága szerint Mazai Ferenc és Tölcseki István közti üzleti feljegyzések (tartozások) lebonyolítására is használták a kötetet.8 A hátla-pon olvasható bejegyzés szerint pedig hosszú hányódás után jutott vissza a gályarab Jablonczai unokájának a birtokába, aki ezt a rokonsági fokot ki is 
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hangsúlyozta a possessori jegy rögzítésekor.9 Végül pedig jó száz évvel később Pély Nagy Gábor hagyatékából küldték el Patakra.10 Nagy Gábor (1780‒1849) neves személy volt, Hadházon született, a Debreceni Refor-
mátus Kollégiumban tanult,11 a Hajdúkerületben 1808‒19-ig jegyzői, 1819‒39-ig alkapitányi, majd 1839‒49-ig főkapitányi tisztségben tevékeny-kedett, s a forradalom alatt nemzetőrséget szervezett: nevét ma a szülővá-rosában utca őrzi. Valósággal érthetetlen, hogy miért kellett egy naplót a Jablonczai-örökösnek visszaszereznie, majd miért őrizte azt egy helyi politikus, s végül Debrecenből milyen okból kerülhetett Sárospatakra. A magyarázat erre a kötet tartalma: nem az előzéklapon található Cantio néven bejegyzett, Rex tremendae majestatis kezdetű középkori requiem-tétel 12 versszakos szö-vegközlési hagyományozása, hanem a kötet egészét kitevő gályarab-dokumentum, az Otrokocsi Fóris Ferenc által írt Furor bestiae kézirata miatt. A szöveg szerzőjének a neve 19. század végi, kék ceruzás írással áll a dokumentumon, ami viszont 18. századi másolat, mely hitelesen követi a fejléctől a záró részekig az eredetit (Furor bestiae… Trajecti ad Rhenum. Anno 1678. Mense Febr.). Egy kéz írása, 18. század eleji tintás aláhúzások jelölik az egyidejű olvasói kiemeléseket, és akadnak sokkal későbbi, 19. századi ceruzás aláhúzások is. Ezek szerint egy itthoni Otrokócsi-kéziratot másolt le a Jablonczai-rokon: származhatott ez az időközben katolizált Otrokócsi református családtagjaitól, de a gömöri megszabadultak hagya-tékából is, hiszen Jablonczai Pethes János is innen származott és itt szol-gált. Egy újabb generációban felbukkant egy hasonnevű rokon, Jablonczai L. Sámuel, éspedig debreceni tógátus korából hagyott ránk egy hihetetlenül érdekes nyomot a gályarab őséről (időben a nagyapjáról vagy nagybácsijá-ról).12 Ez a személy 1752-ben találkozott egy svájci diákkal, Petrus Domini-cus Rosius á Portával, aki azért jött magyar földre, mert a gályara-bok nyomában járva a magyar református kegyességben találta meg azt, ami akkor már Nyugat-Európában kiveszni látszott: az igaz keresztyénséget, s találkozott vele is, mint gályarab leszármazottal. Az unoka mutatott neki egy pénzérmét, amit a családi legendárium szerint a nagyapja a szabadulá-sa emlékére kapott de Ruyter admirálistól.13 
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Minthogy ennek a műnek a 20. század elejéig nem történt meg a ma-gyarországi kiadása, sőt a fordítása sem,14 ez a kéziratos hagyományozás jelenti a hatástörténetének egyetlen látható vonalát. Jelenleg annyit tu-dunk erről, hogy a gályarabok hazatérte után Kocsi Csergő Bálint és roko-nai is számba jöhetnek közvetítőként. Bálint zürichi és bázeli tanulmányo-kat követően itthon újra pápai rektorként folytatta munkáját. Testvére, János is tanult Zürichben (1676), majd Heidelbergben, hazajőve lett Deb-recenben lelkész, tanár, s végül püspök. Bálint fia, István pedig 1722-ben járt Zürichben, Franekerben s Utrechtben. Egyelőre bizonytalan, hogy melyikük kezében és hagyatékában mi és merre maradt. Feltehető, hogy Bálint leveleinek egy része a testvérén, Jánoson keresztül jutott Debreceni Ember Pálhoz, aki tiszántúli püspökként felkarolta a készülő egyháztörté-net ügyét és biztosított könyvtári hozzáférést, szervezői és nem utolsósor-ban anyagi hátteret a szerkesztőnek, Ember Pálnak. Az utóbbi egyháztör-ténetének mellékletébe került Bálint egyik híres műve, a Narratio brevis egy része: ez pedig fiának, Istvánnak az utrechti hagyatékából is származ-hatott, mivel ő Zürichben nyomozott a gályarablevéltár és a családi hagya-ték után, s éppen Otrokócsi Furor bestiae-jét innen szerezte be.15 A felső-magyarországi gályarabságot megjárt lelkészek közül a rimaszombatiak (Harsányi M. István, Kaposi István, Karasznai Mihály) élénk kapcsolatot ápoltak halálukig a svájci támogatóikkal.16 Debrecen, Patak és Rimaszom-bat pedig egymástól kétnapnyi járásra egy kereskedelemi úton feküdt, tehát így vagy úgy könnyedén elérhették egymást a források utáni nyomo-záskor a gályarabok leszármazottai. Sok egyéb adat nem található ezekről a Jablonczai Sámuelekről, a Furor bestiae-másolatuk azonban végigjárt jó néhány olvasót, s végül nem véletlenül került Patakra éspedig éppen az 1860-as évek elején. Jablonc-zaiak ugyanis éltek előbb Gömörben, majd a Hajdúságban többen is, zöm-mel nemesi rangban, jogi, adminisztratív feladatkörökben, és sokan közü-lük Böszörmény környékén. A 19. század ’60-as éveiben ezek szerint ők se tartottak igényt a kis kötetre. Különösen is egy szabadságharcot, majd amnesztiát követően már más témák és szövegek voltak aktuálisak. Ekkor indította útjára a Sárospataki Füzeteket a Pestről hazatért Erdélyi János (1861-), ami számos irodalmi, teológiai és közéleti írás mellett többek kö-zött a gályarabok történetének dokumentumait is elkezdte közreadni. A hadháziak tehát joggal vélhették úgy, hogy jó helyen lesz a gályarabság történetének egyik meghatározó forrása Sárospatakon, ahol nemcsak a politikai ellenállás, de a történelmi tisztánlátás kedvéért is kezdtek hozzá a Bodrog-partiak az elnyomottak, száműzöttek hagyományának a feltérképe-zéséhez.  
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