
OKA  
A gályarabok könyvei: Rimaszombathi Kies János kötete  
Az egyik, a gályarabságból megszabadított és 1676–77-ben végig Zürichben időző, magyar református lelkésztől, Rimaszombathi Kies Jánostól maradt fenn egy gyűjteményes kötet a pataki kollégium könyvtárában. A kötetnek eddig két méltatója akadt: a könyvtár számára a kötetet bevételező neves tudós könyvtáros, Szombathi János1 és a nemrégen a zürichi megszabadí-tottakat ünneplő szövegekről író Imre Mihály.2 A kötet előzéklapjain talál-ható, Szombathi által készített tartalomjegyzék és a debreceni professzor tanulmánya is az exulok mártírként való jellemzésére, erre a különleges eszmetörténeti pillanatra koncentrált. Mivel egyik írás se foglalkozott ér-demben a gyűjteményes kötet svájci kapcsolatrendszerével, és maradtak is némi lapsusok, ezért érdemes újfent ezt a vaskos bőrkötésű kötetet ebből a megközelítésből megvizsgálni. Eddig nem bővölködtünk sok elemzésben erről, s ennek oka részint a műfajban található (külföldi szerzők diákkori teológiai írásai látszólag csekély magyar vonatkozással), részint a kötet sorsának tudható be: ez a kötet ugyanis a második világháborút követő félévszázadot a Nyizsnyij Novgorodi Megyei Könyvtár raktárában töltötte. A kötetet Szombathi János jogosan a címbeli gályarab tulajdonaként azonosította, s ezt a második előzéklap verzóján ekként jelölte: „Collectio Johannis K. Rimaszombathi, instituta Tiguri Ao. 1677. continens opera varia, edita ab A. 1642. ad 1677. quorum praecipuum est Joh. Henr. Ottii Historia Anabaptistica. Acessit Bibliothecae Collegii Ref. Saros. Pa-tak(iensis). Ao. 1794. J(ohannes) Sz(ombathi), m(anu) pr(opria)”, majd rövid címleírást adott a 17 kötetbeli írásról. A kötet egyik hátsó lapján ol-vasható egy 10 tételes címlista, ami az itt található kiadványokat fogja össze nagyobb témákra, s ennek élén Ott műve áll. Ez jelzi, hogy a gyűjteményt beköttető – feltehetően az azokat beszerző első tulajdonos – nevezte el Ott műve alapján, s csak a pataki könyvtáros határozta meg annak második tulajdonosa alapján, aki a vásárolt kiadványokat igyekezett szerzői collecti-ókba összefogni. Az S 976 számú negyedrét kötet írásainak keletkezési ideje 1642 és 1677 közti időtáv, a kiadványok bázeli, zürichi és heidelbergi nyomtatvá-nyokat tartalmaznak. Közös vonásuk, hogy vagy Rimaszombathi János rokonától, Mihálytól származó disputákat tartalmaz, vagy speciálisan egy zürichi teológuskör írásait. Ezért valószínű, hogy mind a kiadványok be-szerzője, mind azok kötetté formálója, beköttetője és első tulajdonosa a volt gályarab, Rimaszombathi K. János volt. 

                                                   
1  A kötet jelzete: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyüjteményei. 

Nagykönyvtár. S. 976. 
2  IMRE MIHÁLY: Consolatio és reprezentáció. Mártírok vigasztalása Zürichben. In: 
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 Sor-szám Címleírás Referencia Megjegyzés 
1 Synharmata… in nuptia-rum festum... Joh. Henrici Ottii... et Ursulae Heg-nerae, S.l., s.n., 1642, 4°. 

 Rimaszombathi K. J. poss. 1677 Sp. könyvtáros 1794 

2 Joh. Henr. OTT, Annales Anabaptistica, Basileae, sumpt. Joh. Rex, impr. Jac. Werenfelsius, 1672, 4°. 

  

3 (Id.) Frid. SPANHEIM, Disp. theologica quarta et ultima de Induratione cordis, Def. Rimaszombathi Mi-hály, Heidelbergae, typ. Aegidius Walter, 1659, 4°. 

RMK III, 2061 aj. Rimaszombat sze-nátusának 

4 Joh. MÜLLER, Disp. philologo-historico-theologica de Evangelica magorum historia, Def. Rimaszombathi Mi-hály, Tiguri, typ. Joh. Jac. Bod-mer, 1660, 4°. 

RMK III, 2134 aj. Joh. Hch Rhonius, Joh. Hch. Waser, carmen: Joh. Jac. Huldrich 

5 RIMASZOMBATHI Mihály, Spicilegium philosophicum, Heidelbergae, typ. Aegidius Walter, 1659, 4°. 

RMK III, 2060 aj. Károly Lajos bajor választófejedelem, carmen: Joh. Hch. Hottinger 
6 Joh. Jac. VEDROSIUS, Manuale Antiquitatis… Joh. Georgii Raetii, Tiguri, typ. Vid. Mich. Schaufelberg, 1668, 4°. 

  

7 Joh. MÜLLER, Disp. theol. de Vindiciis locorum Vet. Test., Contro-vers. 8, Resp. Melchior Wolph, Joh. Hch Bulodius, Tiguri, s. n., 1675, 4°. 

  

8 Joh. MÜLLER, Disp. theol. de Vindiciis locorum Vet. Test., Contro-vers. 9, Resp. J. H. Brennwald, J. J. Lindiner, S. Kochlin, J. H. Hoffmeister, Tiguri, s. n., 1676, 4°. 
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9 Joh. MÜLLER, Disp. theol. de Vindiciis locorum Vet. Test., Contro-vers. 10, Resp. G. Freig, Bern. Werdmüller, Tiguri, s. n., 1676, 4°. 

 Animo prato ab An-tichrist Joh. K. Rym. (…) 

10 Andreas STEINER, To athanathón tés psykhés sive Diss. de Animae im-mortalitate, sub praes. Joh. Lavater, Tiguri, typ. David Gessner, 1676, 4°. 

  

11 Felix GOSWILLER, Exerc. phil. de Errorum humanae mentis origine, causis, mediisque illos evitandi, sub praes. Joh. Lavater, Tiguri, typ. David Gessner, 1676, 4°. 

 a szokott vörös tintás bejegyzés, olvashatat-lan, Resp. dátum: aug. 29. és S. N. 9. 7bris 

12 Andreas STEINER, Diss. de iustificatione hominis, sub praes. Joh. Hch Hei-degger, Tiguri, typ. David Gessner, 1676, 4°. 

  

13 Joh. Georg. KÜNZLIN, Exerc. theol. de Arbore vitae et arbore scientiae boni et mali, sub praes. Joh. Müller, Tiguri, typ. David Gessner, 1676, 4°. 

 Est Joh. R. Szombath 30. 8bris. 

14 GYÖNGYÖSI István, Disp. theol. pars prior de Clavibus regni Dei, Aposto-lis traditis, sub praes. Joh. Hch. Hei-degger, Tiguri, s. n., 1676, 4°. 

RMK III, 2797 aj. 28 debreceni értel-miséginek és Séllyei M. Istvánnak, Harsányi M. Istvánnak, carmen: 15 svájci ma-gyar gályarab köszöntő versei (D1r-2v) 
15 Joh. Hch HEIDEGGER, Diss. de Solomonis salute, Def. J. Grimm, J. Wolf, J. Huber, D. Schmutz, C. Weiser, Tiguri, typ. David Gessner, 1677, 4°. 
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16 Joh. LAVATER, Heptades positionum philosophicarum, Def. Joh. Jac. Lavater, Tiguri, typ. David Gessner, 1677, 4°. 

  

17 Joh. Hch HEIDEGGER, Diss. de Martyrio, Resp. Joh. Jac. Hottinger, Joh. H. Esslinger, Tiguri, typ. David Gessner, 1677, 4°. 

  

 Az első tulajdonos neve és írása többször felbukkan a kötet címlapja-in. Az első possessori bejegyzés az első kiadvány, a Johann Heinrich Ott (1617–1682), a későbbi hebraista és egyháztörténész zürichi professzor, ekkor még a Zürich kantonbeli Zumikon lelkésze és jegyese, Ursula Hegner 1642-es esküvője alkalmából született versek címlapján olvasható: „Est Joh. Kies Rymaszombathy. ex donatione V. V. D. A. A 1677. jan. Tiguri. Mppia.”. Ugyanitt olvasható a könyvtárosdiák jegyzete a vásárlásról: „Liber Collegii Refor. SPatak. Cambiô adquisitus Ao. 1794. Sign. Paul Váradi. B(iblio)th(ecarius). mpr.” Ez utóbbi kézírásban áttűnik a másik közgyűjte-mény, az orosz könyvtár lila, téglalap alakú pecsétje. Ott professzor neve nem véletlenül szerepel itt: az egyike volt azon jó-tét lelkeknek, aki tevékenyen kivette a részét a gályarabok istápolásában. Sőt ez esetben személyes kapcsolatról is van szó: őnála lakott előbb Szent-péteri Mángó Márton, majd rövid ideig Ladmóczi István, s végig, 1,5 éven át 1676. július 7. és 1677. szeptember 22. között Rimaszombathi Kies Já-nos. Hasonlóan fontos szerepet töltött be a többi író vagy disputát vezető tanár az egykori gályarabok svájci életében: Johann Müller zürichi taná-csos és Johann Jacob Vedrosius graubündeni lelkész, illetve Johann Lava-ter és Johann Heinrich Heidegger, a Collegium Carolinum professzorai mind-mind részt vettek a megszabadítottak patronálásában. Tanácsi ira-tok, krónikás feljegyzések, az érdekükben készített támogató levelek ennek útjelzői. Egyéb kiadvány csak egy van ebben a gyűjteményben: a kötettu-lajdonos egy földijének (talán rokonának), a leideni doktorátust (1665) szerző Rimaszombathi Mihálynak 3 disputája.3 A személyesség a szövegek beszerzésében tetten érhető. A 11. számú kiadvány bejegyzése jelzi, hogy 1676 augusztusának végén, a 13. számú ugyanazon év októberében, az 1. számú pedig 1677 januárjában került Ri-maszombathi Jánoshoz. A 11. disputációnak a címlapján a nap beírása és a kettős datálás (Julius Caesar-i és gregoriánus) is az ő keze nyoma, tehát valószínűleg maga is vagy részt vett az alkalmon, vagy legalább tudott a vizsgáról, minthogy a zürichi tudományosság a város központjában élte életét. A 6. szám alatt található Chur lelkészének, Vedrosiusnak egy katoli-záló református elleni vitairata szintén nem véletlenül került ide. Nápoly-
                                                   
3  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 

Sándor. Bp., 1977. 511. p. 
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ból a 30 egykori gályarab útja a graubündeni Chur városán át vezetett Zü-richbe, s a helyi lelkész, Vedrosius maga is a megszabadítottak egyik fő támogatójának számított. Ezentúl a magyar és szláv gályarabok zürichi megérkezése előtt éppen a 6. számú vitairatban olvashatóhoz hasonló ügyet tárgyalt a zürichi szenátus, s a két ügynek (a gályarabok megszabadí-tása és a svájci református lelkészek katolizálása) dokumentumai egymás mellett találhatóak számos svájci egyházi és kantonális iratban.4 A zürichi városi tanácsi iratok is beszédesek: ezek közt maradt fenn a gályarabok költségeinek teljes listája, melyet a megszabadítottak nevében Kocsi Csergő Bálintnak kellett aláírásával jóváhagynia. Ebben adományo-zónként, szállásadónként és költségtípusonként is vannak költségcímek, kiadások és maradványok feltüntetve.5 Az Ott professzornál időző Rima-szombathi János és Ladmóczi István esetén egy teljesen átlagos 1,5 évnyi lakhatási és étkezési kiadási összeg áll, s ezen felül a házigazdájuk külön kiadásként fodrász, cipész és szatócsboltos kisebb tételű számláját rendez-te. Ami idetartozik, az egy könyvvásárlás: Johannes Prideaux (1578–1650), oxfordi kálvinista teológiai tanárnak egy meg nem nevezett művét és egy közelebbről meg nem határozott latin nyelvű Bibliát kértek és köttettek egybe 4 forint 36 schilling 6 fillér összegben. A teológus művei közül többet ismertek hazánkban is, ezt bizonyítják a régi olvasmányjegyzékek:6 dogma-tikai és hitvitázó írásai igen, bibliamagyarázatos nem jellemzőek. Feltehe-tően e két kiadvány egymáshoz tartalmilag nem illett, de mivel mindkettőt Zürichben vásárolták, kértek rá egy, svájci viszonyok közt drágának számí-tó kötést, amit a költségek számításánál nem tudtak figyelmen kívül hagy-ni. A zürichi gályarablevéltár levélgyűjteményében több levél maradt fenn Rimaszombathi Kies János és a német, holland s angol diplomáciai úton járó komája, Beregszászi István és jó barátja, Ladmóczi István között. Ezekben a levelekben is szó esett könyvekről. Beregszászi kérte, hogy a velencei utazóládáját s benne könyveit őrizze.7 Ladmóczi pedig örvende-zett, hogy beköttette a könyveiket, megjegyezve, hogy német földön ez a művelet sokkal olcsóbb lett volna. „Ot(t) [Zürichben] drága a könyv kötés, it(t) [Lipcsében] 8 garasért azt a históriát bé kötnék.” 8 E megjegyzés alap-ján azonban Prideaux-nak több kiadványa is szóba jöhet: History of Suc-cessions in States, Countries, or Families (Oxford, 1653); Historia docto-rum misnicorum (Uo., 1672). Mindkét levelezőtársa kérte – mivel külön úton és időben jutottak haza –, hogy a Zürichben hagyott csomagjaik s kiemelten is a könyveik hazaszállításáról Rimaszombathi gondoskodjon. Az 1677. október 30-i búcsúistentisztelet után a maradék 14 fő haza-indult Zürichből, ez időtől Rimaszombathi is folyamatosan tudósította 
                                                   
4  Ez az ún. Rueggische Histori, ld. ZbZ, Ms B 198; Uo., Ms B 307. 
5  Rechnung umb die Verwaltung des für die Vertriebenen Ungarischen Herrn 

Predicanten… Von Annis 1676 und 1677, ld. Staatsarchiv Zürich, A. 185.1, Nr. 79. 
6  Ld. az alábbi köteteket: Adattár a 16‒18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 

Szerk.: Keserű Bálint. Szeged, 1965. 
7  Beregszászi István levele Rimaszombati K. Jánosnak Zürichbe, Amszterdam, 1676. 

okt. 12., ld. ZbZ, Ms. Car I 232, Nr. 4. 
8  Ladmóczi István levele Rimaszombati K. Jánosnak Zürichbe, Lipcse, 1676. szept. 13., 

ld. ZbZ, Mss F 199, 518r. 
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szállásadóját útjukról, viszontagságaikról, s ezek a levelek fennmaradtak az Ott-gyűjteményben.9 Amikor már ő is eljutott Lipcsébe, az innen keltezett levelében szólt átfogóan egyéb könyveiről, emlegetve Ott kiváló disputáció-it. Megkérte a házigazdáját, hogy a zürichi könyveit ne Lipcsébe küldje át, hanem Ernestus Smitavius boroszlói kereskedő címére, akinek jóvoltából kapnak majd szállást, ha odaérnek.10 Ha írt listát s nem nevesítette azokat, feltehetően egy összekészített csomagban vártak sorukra egy szokványos utazóládában. A zürichi költségek közt is csak azért került említésre két kiadvány, mivel a köttetés került komolyabb összegbe. A többi könyvről tehát többet nem tudunk, csak azt az adatot ismer-jük több forrásból, hogy zürichi pihenésekor vásárolt magának különféle könyveket a megszabadított gályarab. A hazai régi könyves adatbázisokban mindenesetre Rimaszombathi Kies János possessor-jegyével ellátott kiad-ványok a pataki könyvtár itt jellemzett kötetén kívül még nem kerültek elő, s ide is csak 18. századi vásárlás útján jutott el a fenti példány, mely viszon-tagságos út után 2006 óta ismét a Bodrog-parti könyvtárban pihen. (Csorba Dávid)  

                                                   
9  Uo. Mss F 199. 
10  Rimaszombati K. János levele Joh. Hch. Ottnak Zürichbe, Lipcse, 1677. nov. 28., uo., 

532r-533v. 


