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Apáti Miklós ismeretlen verse a Hortus Malabaricu&an 
(1689) 

A debreceni származású Apáti Miklóst (1662-1724), aki 1685-től a leideni egye
temen tanult, majd Franekert, Groningent és Utrechtet is felkereste, Vita trium-
pbans című, 1688-ban Amszterdamban megjelent műve1 miatt a magyar kartézi
ánus gondolkodók egyik Icgkiválóbbjaként tartják számon. Ö volt az, aki Tótfalusi 
Kis Miklós barátjaként egy honfitársával, Bánki Jánossal az erdélyi tipográfus 
Amszterdamban nyomtatott magyar bibliáinak cg)' részét Lengyelországon ke
resztül sok viszontagság között hazahozta Erdélybe.2 

Apáti egyetlen fennmaradt magyar nyelvű verse 1986-ban jelent meg modern 
kiadásban.3 Ugyanakkor került sor latin nyelvű verseinek (hiányos) összegzésére 
is,4 amelyek közül modern kiadásban eddig csak saját maga által készített sírverse 
és Nógrádi Benedekhez írt költeménye látott napvilágot.5 

Eddig ismert latin nyelvű üdvözlőverseinek közös sajátossága, hogy valameny-
nyinek a leideni egyetemen tanuló magyarországi diák a címzettje. Az alábbiakban 
egy olyan ismeretlen latin nyelvű versét közlöm, amely az eddig regisztráltaktól 
eltér abban, hogy címzettje holland személy, másrészt új adalékkal szolgál Apáti 
műveltségéről alkotott képünkhöz. 

Apáti hollandiai ismeretségi körét legkorábbi életrajzírója, Czvittinger Dávid a 
Vita tnumphans előszava, majd az őt követő Weszprémi István az előszó és az 
Apáti album amicorumabzu6 levő bejegyzések alapján vázolta fel.7 Bod Péter e kér
désnek nem szentelt figyelmet,8 későbbi életrajzírói - beleértve a legújabb biográ
fiát is - szintén az említett két forrásra támaszkodtak.<; Apáti ismeretségi köréhez 
és életrajzához új adalékkal legutoljára Bán Imre szolgált, aki Apáti omniáriumzw 

alapján hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar bibliákat szállító hajós Gerrit 
Alofsz vlielandi mennonita prédikátor volt," és bizonyította, hogy Apáti anyai 
ágon Melius juhász Péternek (1536-1572), az 1578-ban Kolozsváron megjelent 
Herbárium szerzőjének leszármazottja volt.1-

1 APÁTI, 1688. 
2 BÁN, 1958. 436-437 
3 VARGA, 1986. 542. 
* A kötet szerkesztője megemlíti Bcniczky Péter verseinek Apáti által készített, a Vita tnumphans-

ban található latin fordítását, de latin nyelvű versei közé nem veszi fel Apáti ugyanott szereplő 
költeményeit, jóllehet azokra már Weszprémi István, Apáti második életrajzírója felhívta a 
figyelmet. Vö. VARGA, 1986. 859-860.; Wl-S/.PRÍiMI, 1970. 76-77. 

5 WESZPRI'-MI, 1970. 74-75.; VARGA, 1986. 859. 
6 A továbbiakban: album (lelőhelye: Tiszántúli Református Iegyházkerület Nagykönyvtára, Debre

cen, 11 689). 
7 CZVITTINGER, 1711. 22-23.; WRSZPRKMI, 1970. 66-69. 
8 BOD, 1766. 11. 
' BRDFJ.YI, 1857. 626-627; PÁNDV, 2006. 88-89. 

1-clőhclye: Tiszántúli Református Iegyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen, R 617. 
" BÁN, 1958. 437. 

BÁN, 1976. 81. - A rokonságra már l-'rdélyi felhívta a figyelmet, de állítását nem támasztotta alá 
adatokkal. Vö. IÍROÍÍI.YI, 1857. 625. 



Apáti életművének méltatói eddig főleg a Vita triumphans kartéziánus szellemi
ségét és azon teológusok és filozófusok hatását elemezték, akiket Apáti olvasott.13 

Bár maga Apáti is megírta sírversében, hogy lelkész és orvos is volt, és Weszprémi 
közreadta az Apáti albumában szereplő holland orvosok (nem teljes) jegyzékét, 
valamint azt is feljegyezte, hogy Apáti orvosi tevékenységére még az ő idejében is 
emlékeztek,14 életrajza e vonulatával a szakirodalom nem foglalkozott. Mivel 
fennmaradt leideni disputációi teológiai tárgyúak,'5 és orvosi tevékenységére vo
natkozó saját feljegyzései nem maradtak fenn, mástól származó ilyen tárgyú do
kumentumok pedig nem kerültek elő, a XVII. századi magyarországi orvostudo
mány történetét tárgyaló két mű csak hollandiai tanulmányait említi,16 a máig 
legjelentősebb magyar orvostörténeti adattár csak sírversének regisztrálására szo
rítkozik,17 legújabb életrajzának szerzője pedig orvosi tanulmányai kapcsán csak 
két tetszőlegesen kiragadott orvos nevét említi.1" 

Az azonban, hogv Apáti töredékcsen fennmaradt könyvtárjegyzékében szere
pel Leonhard Fuchs (1501-1566) német orvos és botanikus először Tübingenben 
1551-ben megjelent, majd számos kiadást megért Institutionum medicináé című mű
vének ismeretlen évből származó kiadása,19 másrészt, hogy birtokában volt Melius 
Herbáriuma.,2^ valamint hogy Apáti albumában a Wcszprémitől idézettnél több 
orvos és botanikus bejegyző is van, indokolttá teszik, hogy Apáti orvos-botanikus 
ismeretségi körét alaposabban szemügyre vegyük. 

Apáti amszterdami ismerősei között Tótfalusi Kis mellett kitüntetett helyen 
említi Ábrahám van Poot (1638-1703) amszterdami orvost és literátort,21 akinek 
neve a magvar-holland kapcsolatok történetéből már régóta ismert, még pedig 
annak kapcsán, hogy 1684-ben Amszterdamban megjelentette a Naauwkeurig 
verhaal van de vervolginge aangerecht tegens de Euangelise leeraren in I limgarien (Részletes 
beszámoló a magyarországi protestáns prédikátorok üldöztetéséről) című művét,22 amelyben 
többek között magyar szerzők (Otrokocsi Fóris Ferenc és Bethlen Miklós) műveit 
fordította hollandra.21 Művéből kiderül, hogy 1678-ban biztosan találkozott a 
megszabadított gályarab prédikátorok Hollandiában megforduló küldöttségével.24 

Más magvar kapcsolatáról eddig nem tudaink. 
A karteziánus-coccejánus meggyőződésű Van Poot e munkáján kívül számos 

holland szerző eredetileg latinul megjelent művét fordította hollandra — többek 
között johannes Coccejusnak (1603-1669), a XVII. század egyik meghatározó 

11 Tl'RÓCZ.I-TuosTl.liR, 1933. 15-27.; TORIJAI, 1962. 71. 
1J WKS/.PRKMI, 1970. 66-67., 72-73. 
15 APÁTI, 1686; APÁTI, 1687. 
16 Di.MKó. 1894. 360-361., PÁRKÁNYI. 1913. 132-133. 
17 MACYARY-KOSSA, 1931. 386. 
IK l'ÁNDY, 2006. 88. 
" I''KKKTI;-KU!.CSÁR, 1988. 321. 
211 BÁN, 1976. 81. - Melius műveben többször hivatkozik l'uchs De bislona stirpium (német 

változata: New Krenletbiuh) című botanikai művére, amelynek első kiadásai 1542-ben, illetve 1543-
ban jelentek meg Bázelben. Yö. MlXIUS, 1978. 17,219,265.342. 

21 „D. Ábrahám van Poot, Ál. D., txpertissimus, ut Iheologcarum, ila renim Hungaricarum seriptor probatissi-
mus."\'ö. APÁTI, 1688. Ivpistola nuncupatoria, *5r. 

22 APPONYI, 1903-2004. 1114,3160. 
25 1-orrásait ki. BUJTÁS, 2003. 121-124., 133., 133. 
24 l'OOT, 1684. Klószó, *2r-v. 
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teológusának több művét —,25 majd hozzáfogott élete legnagyobb vállalkozásához, 
Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) Hortus Malabaricus című 
műve 7—12. részének sajtó alá rendezéséhez és latinra fordításához. 

Van Reede a Holland Kelet-indiai Társaság megbízásából 1670 és 1677 között 
az India délnyugati részén található Malabár-part kormányzója volt, és annyira 
elbűvölte a tájegység növényzete, hogy elhatározta, kiadja növényeinek thesauru
sát. Mivel azonban maga nem volt botanikus, egy helyi szakembert, Itty Achudent 
kérte fel a növények kiválasztására és gyógyhatásúk leírására. A növényeket ábrá
zoló rajzok szintén a helyszínen készültek, és az így létrejött anyagot kezdetben 
latinra fordítva küldték Hollandiába - később, mivel Van Reede 1678 és 1684 kö
zött Hollandiában tartózkodott, a latinra fordítást már Hollandiában végezték - , 
majd a szöveget tudós botanikusok öntötték végleges formába.26 

A Hortus Malabaricus?1 amely az első, trópusi növényekről készült összefoglaló, 
szakszerű adattár és a Carl Linné Species plantarumÁnzk (1753) megjelenését meg
előző időszak egyik legnagyobb botanikai munkálata volt, könyvészeti szempont
ból is monumentális alkotás. A 12 részes mű 741 növényt leírva és 791 metszettel 
illusztrálva 1678 és 1693 között jelent meg — a kiadás magas költségei miatt — 
több amszterdami nyomdász-könyvkereskedő együttműködésében. A mű orvos
botanikus közreműködői az orvos-litcrátor Van Poot mellett Arnoldus Sycn 
(1640-1678), a leideni egyetem orvos- és botanikaprofesszora (1. rész), Johannes 
Munnicks (1652-1711), az utrechti egyetem anatómia- és botanikaprofesszora ( 3 -
5. rész), Thcodorus Janssonius van Almcloveen (1657-1712) utrechti orvosdok
tor (6. rész), valamint Johannes Commelin (1623-1692), az amszterdami botani
kus kert vezetője (2., 7—12. rész) voltak. 

Az első részt 1686-ban újra kiadták, majd 1689-ben Van Poot fordításában 
megjelent az első és második rész holland változata Malabaarse kruidhof (Malabár-
parti füves kert) címmel. Az első és második rész újrakiadásainak sora egy 1720-as 
hágai, szintén holland nyelvű kiadással folytatódott, majd a sor az első rész 
1774-ben Londonban megjelent latin nyelvű kiadásával zárult.28 

A Van Poot által gondozott részek közül a Hortus Malabaricus 7. és 8. része 
1688-ban, 9. része 1689-ben jelent meg. A 9. rész elején Tótfalusi Kas Miklós és 
Apáti Miklós egy-egy ismeretlen latin nyelvű üdvözlőverse található, amelyekre a 
magyar szakirodalom eddig nem figyelt fel, jóllehet már magyar szerző is írt a 
Hortus MalabaricusróX?' a holland szakirodalom az utóbbi években kétszer is utalt 
rájuk,30 sőt 2003-ban mindkét vers megjelent angol fordításban is.31 

Kettejük közül Tótfalusi Kis ismerkedhetett meg korábban Van Poottal - leg
később ez utóbbi magyar vonatkozású művének megjelenése kapcsán, hiszen a 
tipográfus már 1680 végétől-1681 elejétől Amszterdamban élt és dolgozott, és 
Apátit is valószínűleg ő ismertette össze Van Poottal. Tótfalusi Kis verse általános 

25 TinissKN-SciiouiK, 1954. 431-432. 
26 IIiíNiciiR, 1986. 62-63., 151; MANILÁI., 2005. 50-52. 
27 RliiiiJP, 1678-1693 
28 Hl-.Nir.iiR, 1986. 97., 100. 
29 VAc/y, 1980. 
30 HI.NK;I:R, 1986. 103.; I.ANDWHIIR, 2001. 603. 
31 Hii.ni;, 2003. IX-XVII. - Az angol kiadásról Id. legújabban MOHÁN RAM, 2005. 
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jellegű üdvözlő-dicsőítő vers, és arról tanúskodik, hogy valóban ismerte Van Poot 
magyar vonatkozású művét.32 

Apáti verse Tótfalusi Kisétől nemcsak terjedelmében tér el (majdnem másfél
szer hosszabb), hanem abban is, hogy a szerző esetleges botanikai tájékozottságá
ra utal, hiszen a költeménybe számos növény latin nevét foglalta bele. 

Köztudott, hogy e korban az orvostudomány és botanika még nem váltak el 
élesen egymástól. Nemcsak a professzorok jegyezték be nevüket a diákok albuma
iba az orvostudományok és a botanika professzoraiként (így van ez Apádéban 
is),33 hanem — mint egy korabeli adat is bizonyítja — az orvosnak készülő diákok a 
botanika iránt is érdeklődtek, illetve ilyen irányú tanulmányokat is folytattak. Az 
erdélyi Vízaknai Bcreck György 1694. július 18-án Leidenből úgy tér vissza 
Franekcrbe, hogy „Isten segedelméből harmadfél hónapok alatt az anatómia et 
botanicaban fundamentumát" elsajátította.34 

A magyar peregrináció-kutatás már megállapította, hogy a magyarországi és 
erdélyi diákok élénk érdeklődést mutattak a kuriózumok (művészeti és fegyver
gyűjtemények, különféle csodabogarak stb.) iránt.35 Kevés figyelmet kapott vi
szont eddig a peregrinusok anatómia és botanika iránti érdeklődése. A XVII. szá
zadi hollandiai peregrináció első, korai adata arról tanúskodik, hogy olyan diák is 
részt vett anatómia órán, aki egyébként nem orvosnak tanult. Mallcr Gábor 
leideni tartózkodása során 1632-ben a következőt jegyzi be naplójába: „voltam az 
anatómiában [...], a hun egy aszszonyt metéltek fel", 1634-ben pedig ezt: „voltam 
az anatómiában".36 Vannak olyan adatok is, amelyek azt bizonyítják, hogy teológi
át tanuló és lelkésznek készülő diákok is részt vettek az egyetemi oktatás kereté
ben tartott demonstrációs boncolásokon, illetve indulásuk előtt előírták számukra 
az ilyen eseményeken való részvételt. Rozgonyi Varga János 1640-ben Leidcn-
ben,37 Horváti Békés János 1671-ben Utrechtben látott boncolást,38 míg Nadányi 
Jánosnak, a Flortis Hungaricus (Amsterdam, 1663) szerzőjének, aki hazatérte után 
Antoine Mizauld (1510 k.—1578) kertészeti könyvét fordította magyarra,39 apja, 
Nadányi Mihály 1657 körül írta elő, hogy „anatomica professiokra" járjon.40 

Nem sokkal Apáti leideni tartózkodása után, 1694-ben Bethlen Mihály (1673— 
1706), Bethlen Miklós kancellár fia is Leidenben járt, aki megörökítette naplójá
ban, hogy „a botanicus hortust eljártuk, amellyben mindenféle füvek, a bojtorjá
nig, és fák, külömb-külömbfélék és egy indiai holló. Jártuk el mellette a kamarát, 
amelyben vadnak sok megholt ritka állatok és egyebek, minden a maga helyén 
leírván, kiknek katalógusa kezemnél vagyon."41 Nem sokkal Bethlen után, 1697 
augusztusában-szeptemberében kereste fel Leident Teleki Pál (1677-1731), Tele-

,2 Tótfalusi verset másutt, egy tanulmány keretében közlöm. BL'JTÁS, 2005. 152-154. 
51 l.d. johannes Munnicks bejegyzését. Album, 40. 
54 S/ABÓ-S/.II.ÁC.YI, 1860. 89. 
» IANKOVICS, 1993. 562. 
* SZABÓ, 1862. 11., 21. 
" i'ONK, 1992. 160. 
M 1'iNií.K. 1990. 45-46. 
M M I / .AL I .D -NADÁNYI , 1669. 
-"' GÚRiiSi, 1878. 485. 
41 JANKOVICS, 1981. 45. - A „kamara" alatt a leideni egyetem botanikus kertjének „ambulacruma 

értendő, amelyben külön mutatták be a főleg Brazíliából és Holland Kelet-Indiából származó 
állatokat, természeti és néprajzi tárgyakat. Vö. I IliNICIKK, 1986. 154. 
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ki Mihály kancellár fia, aki számadásai között az „Anatomi(a) haz, Bottanicus kert 
és egyéb némely hellyck megh nézésére" és a catalogum raritatum megvételére fordí
tott költségeket jegyezte fel.42 

Ma figyelembe vesszük, hogy az adatok szerint nem volt szokatlan dolog, hogy 
teológiát tanuló diákok részt vettek anatómia órákon, illetve boncolásokon, és egy 
olyan utazó is, mint a fiatal Bethlen, aki csak néhány napot töltött Leidenben, 
meglátogatta a hortus botanicust — és ugyanezt tette az amszterdami medicus hortus 
esetében is43 —, vagy hogy Teleki Pál, aki szintén csak néhány hétig maradt az 
egyetemi városban, nem mulasztotta cl felkeresni a iheatrum anatomkumax. és a 
botanikus kertet - nehéz elképzelni, hogy egy olyan diák, mint Apáti, aki mintegy 
két évet töltött Leidcnben, ne vett volna részt anatómia órákon, és ne látta volna a 
botanikus kertet vagy az ambulaanmot. 

Mivel Apád orvosként is működött — utoljára a debreceni ispotály templomá
nak lelkészeként szolgált44 —, ilyen irányú tanulmányokat is kellett folytatnia.45 Ö 
maga ugyan a Vita triumphans előszavában tanárai között nem említ orvosokat 
(Van Pootot sem tanáraként, hanem kedves ismerőseként4^ jellemzi) - ami érthe
tő, hiszen műve nem ilyen témájú —, albumának bejegyzései alapján mégis képet 
kaphatunk arról, milyen tanulmányokat folytathatott. 

Weszprémi a sorban elsőként Lucas Schachtot (1634—1689) említi, aki 1670-
től volt a leideni egyetemen az elméleú és gyakorlati orvostudományok professzo
ra,47 a következő Paul Hcrmann (1646-1695), aki 1680-ban lett az orvostudo
mányok és a botanika professzora szintén Leidenben.48 Ugyancsak Leidenben 
működött Jacobus Le Mórt (1650-1718), aki 1672-ben kémiai laboratóriumot 
alapított, majd 1675-től gyógyszerészként dolgozott a városban, közben pedig 
1678-ban Utrechtben szerzett orvosdoktori címet.4'J Ezután Jacob Vallan (1637— 
1720) következik, aki az utrechti egyetemen tevékenykedett, 1675-től az elméleti 
és gyakorlati anatómia, 1677-től az elméleti és gyakorlati orvostudományok pro
fesszoraként.5" A sorban egy „Iac. Schrader" nevű orvos az utolsó, ilyet azonban 
a holland szakirodalom nem ismer.51 

Weszprémi az előbbieken kívül nem orvosként, hanem Apáti tanárai között 
említi a francia származású Charles Drélincourt-t (1633-1697), pedig az 1670-től 
az anatómia professzora volt a leideni egyetemen, és bár 1687-ben meggyengült 
egészsége miatt e tevékenységét abbahagyta, hivatalában maradt, és az elméleti 

4 2 FONT, 1989. 307. 
45 JANKOVICS, 1981.42. 
44 WESZPRÉMI, 1970. 72-73. 
' A leideni egyetem kiadott anyakönyve szerint csak teológus diákként iratkozott be (vö. RlKU. 

1877. 676). Az. egyetem eredeti anyakönyvében sincs olyan adat, amely szerint hivatalosan is 
matrikulált volna medicina- stúdiósaként. 
„Convtrsationismeat asylum". Yö. APÁTI, 1688. Kpistola nuncupatoria, *5r. 

47 LlNDEBOOM, 1984. 1735. 
48 LlNDEBOOM, 1984. 846. 
* LlNDEBOOM, 1984. 1369. 
50 LlNDEBOOM, 1984. 2022. 

Mivel Schrader bejegyzése néhány más, Weszprémi által említetthez, hasonlóan ma már nincs 
meg Apáti albumában, nem ellenőrizhető, hogy esetleg nem a német származású Juslus Schrader-
r"l (1646-1674 után) van-e szó, aki miután 1670-ben Leidenben orvosdoktori címet szerzett, 
Amszterdamban praktizált. Vö. l.INDHBOOM, 1984. 1773. 
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orvostudományokat oktatta.52 Apáti orvostudományok iránti érdeklődését mutatja 
még Henricus Ulhoorn chirurgus^ bejegyzése is, amelyre eddig még nem figyeltek 
fel." 

Végül Weszprémi Apáti tanárai között tartja számon Burcherus de Voldert 
(1643-1709)55 is, aki 1674-ben Leidenben állította fel tbeatrum physicumát, amely 
történetesen zpraefectus borít (a botanikus kert vezetője) háza mellett volt.56 

Az album botanikus bejegyzői közül érdemes kiemelni Paul Hermannt, aki ko
rának legjobb holland botanikusa és 1680-tól a leideni egyetem botanikus kertjé
nek vezetője volt, és előadásai sok külföldi diákot is vonzottak.57 A német szár
mazású Hermann, miután több európai egyetemen is tanult, és Leidenben 
befejezte tanulmányait, a Holland Kelet-indiai Társaság orvosa lett, majd e tiszt
ségében felkereste Afrika déli csücskét, az indiai Malabár-partot, majd hosszabb 
időt töltött Ceylon szigeten, és többek között az volt a feladata, hogy növényeket 
gyűjtsön a leideni botanikus kert számára.58 1680 és 1687 között az ő vezetése 
alatt építettek üvegházakat a botanikus kertben, ami lehetővé tette, hogy trópusi 
növényeket is bemutathassanak, a munkálatok befejeződése után pedig ő tette 
közzé a botanikus kertben található növények katalógusát.5'-1 Bár Hermann számos 
elfoglaltsága miatt szerzőként nem vett részt a llor/us Malabaricus készítésében, 
lehetett rálátása a vállalkozás munkálataira, mivel a már említett Johannes Com-
melin bizonyos megjegyzései arra utalnak, hogy az előbbi az utóbbit az egyes 
növényekhez készített kommentárok készítése során tanácsokkal látta el.6" Apáti 
albumában tehát cg)- olyan botanikaprofesszor bejegyzése található, aki maga is 
járt a Malabár-parton, és onnan maga hozott növényeket a leideni botanikus kert 
számára. 

Egy magyar diákok leideni disputációit tartalmazó kolligátumban fennmaradt a 
Bethlen és Teleki által említett katalógusok egyik, 1688-ban megjelent kiadása,6' 
amelyből képet alkothatunk arról, mit láthattak az akkoriban oda látogatók. A 
katalógusokban több, a Malabár-partról származó tárgy (például fehér menyét, 
tengeri csillag, fecskefészek) található.62 

Az eddigi adatokat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Apáti számára Leiden 
ideális terep volt ahhoz, hogy Holland Kelet-Indiával, konkrétan a Malabár-parttal 
megismerkedjék, sőt esetleg a I loríus Malabaricus folyamatban levő munkálatairól 
is értesüljön. 

s : I.INDI.BOOM. 198-t. 489. 
11 Róla csak annyi ismert, hogy 1670. március 20-án medicina1 sti/diosuskcnt iratkozott be a Icideni 

egyetemre. Vö. 1.1NDKUOOM, 1984. 2011. 
Sl Bejegyzésének kelte: I-cidcn, 1687. augusztus 17. I.d. Album, 33. 
" VVlcsz.l'RKMI, 1970. 66-67. 
56 I.INDI.BOOM, 1984. 2078. 
57 IlKNIGKR, 1986. 63. 
^K J.INDK1ÍOOM, 1984. 846. 
v ' IlKRMANN, 1687. 
'"' IlKNIGKR, 1986. 63. 
" hlusaei lndici index exhibens varia exotica animalia el itgalaHa nativa farié, liquon baha/mco immalanlia, 

conspiáenda in liorti Academici Ambulacro \jtgdiim lialaronim. - Res cimosae el exorticae in ambulacro horti 
academici \jtgdiino-hatavae conspicuae. 1688. Lelőhelye: 'Tiszántúli Református egyházkerület Nagy
könyvtára, Debrecen, !•' 319, Koll. 33. 

1,2 Mi/saei India index, 17., 40. sz. tételek; Res cimosae, 42. sz. tétel. 
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Apáti saját feljegyzése szerint 1687 őszén Friesland (Franeker) és Groningen 
felé vette az irányt/'1 majd — mivel a Vita triumphans előszava 1688. február 10-én 
kelt6,4 - 1688 első hónapjait valószínűleg már Amszterdamban töltötte. 

Ha feltesszük is, hogy Apáti kiutazása előtt nem érdeklődött a botanika iránt, 
és Leidcnben egyáltalán nem érték ilyen hatások, vagy hogy nem tudott a Hortus 
MalabaricustóX, az, hogy Tótfalusi Isis összeismertette Van Poottal, bizonyosan 
hozzásegítette az említettekhez: mint már volt róla szó, a Van Poot által szerkesz
tett 7. és 8. rész 1688-ban jelent meg, ezeket tehát már akár kézbe is vehette. 

A Van Poottal való megismerkedés egyébként szinte bizonyosan hozzásegítet
te ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljön annak szerzőtársával, aki az egyes növények
hez tartozó növénytani magyarázatokat írta. Az illető nem más volt, mint a ko
rábban említett johanncs Commelin, a leidcninél később, 1682-ben alapított 
amszterdami botanikus kert vezetője/'5 aki 1689-ben jelentette meg az ott találha
tó növények jegyzékét,66 amelyben több, a Malabár-partról származó növény is 
szerepel.67 E valószínűsíthető ismeretség alapján szinte bizonyosnak tűnik Apáti
nak az amszterdami botanikus kertben tett látogatása is. 

Akár jelképesnek is felfogható egy, az orvosok-botanikusok listáját záró, szin
tén az albumban szereplő bejegyzés, amellyel az eddigi biográfusok szintén nem 
foglalkoztak. Apád 1688 decemberében Utrcchtbe látogatott, ahol a már említett 
Jacob Vallan, az elméleti és gyakorlati orvostudományok professzora mellett fel
kereste Johanncs Munnicks utrcchti anatómia- és botanikaprofesszort/'8 aki -
mint korábban láttuk - a Hortus Malabaricus 2-5. részének egyik szerzője volt... 

Apáti költeménye műveltségének egy eddig alig ismert réteget és annak hátte
rét világítja meg. A benne található tíz laűn növénynév közül hat - Kosa, Melanthi-
um, l^apathum, Apiastrum, Uríica, Thymus — előfordul Melius hl ér-báriumában is/'9 így 
nem alaptalan az a feltételezés, hogy botanika iránti érdeklődését már kiutazása 
előtt magába szívta. A latin növénynevek és a korábban említett momentumok 
azt mutatják, hogy verse megírásakor Apátit - a Van Poottal szembeni tisztelet 
kifejezésének szándékán túl - a botanika iránti vonzódása is ösztönözhette, és 
költeménye ilyen irányú érdeklődése bizonyítékának tekinthető.7" 

A Vita triumphans szerzőjének eddig figyelemre nem méltatott verse arról ta
núskodik, hogy hollandiai tartózkodása során egy grandiózus botanikai-könyves 
vállalkozásba nyert betekintést, és Tótfalusi Kissel együtt a / lortus Malabaricus 
élményével, annak szerény közreműködőiként térhettek haza.71 

63 APÁTI, 1688. 140. 
64 APÁTI, 1688. Lípistola nuncupatoria, **5r. 
65 LlNDKBOOM, 1984. 365. 
06 COMMKI.IN, 1689. 
f'7 MANILÁI, 2005. 50. 
68 Bejegyzésének kelte: Utrccht, 1688. december 15/25. Album, 40. 
m Mia.ius, 1978. 154., 197-198. (ld. a De Nigelhi fejezetet) 209-210.. 242. (ki. a De Acalyphe fejeze

tet) 244-245. (ld. a De Melissophylo fejezetet) 260-261. - 1 la az Adraénc alak nyomdahiba miatt áll 
tévesen Andracbne helvctt (ld. a 81. jegyzetet), akkor a Melius művében is megtalálható latin 
növénynevek száma hétre nő. Vö. Ml.l.lL'S, 1978. 167 (ld. a De Portutaca fejezetet). 
A korabeli magvar növénynevek azonosításában nyújtott segítségért a balatonfüredi Biológiai 
Adatbázis-laboratóriumnak (M'l'A társult kutatóhely), személyesen a biológus Szabó '1'. Attilának 
tartozom köszönettel. 

Szintén köszönet illeti a Hortus Malabaricus angol (a növények modern növénytani besorolását is 
tartalmazó) kiadását jegyző K. S. Manilái professzort (Universitv of Kerala. Thiruvanantha-
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Hogy az orvos tudomány és a botanika még negyedszázaddal később is kézen 
fogva jártak, jól szemlélteti a következő eset. Amikor 1715-ben a Leidenben is 
megfordult ifjabb Pápai Páriz Ferenc (1687-1737), a szótáríró és orvos Pápai 
Pánz Ferenc fia, patrónusának, Teleki Sándornak beszámol a holland kertekben 
látottakról, megígéri, hogy „a Királyi, Fejedelmi és Grófi nevet viselő, ugy nagy és 
híres Dámák nevével kevélykedő ritka tarka barka szagos szekfüvek" beszerzésé
ről nem feledkezik meg. Es bár a növények küldésére végül is Londonból kerül 
sor, amit levélben részletes, a növények latin nevét feltüntető jegyzék követ,72 

érdemes felidézni, hogy a leideni botanikus kert praefectusa ebben az időben a 
Teleki Sándort később, 1720-ban orvosi tanácsokkal is ellátó hírneves orvos, 
Hermán Boerhaave (1668-1738) volt.71 

Forrás 

Apáti Miklós üdvözlóverse Ábrahám van Poothoz 
Amszterdam, 1689 

(HMPN)1* 

A címzettet olyan orvosnak tartja, akinek éles elméjét semmi sem köti gúzsba, és Nagy Sán
dorhoz hasonlítja, akinek hódításai szintén nem ismertek határt. A címlett figyelmét a történe
lem sem kerülte el, amire bizonyíték, hogy nemrég láthatták: a címlett szerencsés késgel nyúlt 
Magyarország szerencsétlen romlásának feldolgozásához- Tanúja a címzett által készített nagy 
müveknek, amelyek nagy dicsőséget hoztak szerzőjüknek, akinek könyvtára sok hasonló 
munkával van tele. Miközben a címzett fáradságos feladattal birkózik, a Parnasszust ostro
molja. Ugy gondolja, hogy Herkulesbe^ hasonló munkát végez, es n m baWa> ^°&' ŰK e'^ rossZ 
tapasztalatai nyomasszák, ezért arra bíztatja, hogy tartson ki. A munka, amellyel a címzett 
mostanában foglalatoskodik, spártai életmódot kényszerít rá. Arra kéri, hogy bármilyen mó
don, de Krisztus nyáját szolgálja, mint ahogy ki-ki ugyanez] tesK! abban a tisztségben, ami 

jutott neki. Nincs kétsége afelől, hogy a szent ügyekkel való foglalkozás meghozna a maga 
gyümölcsét, miként az egyik kerti kakukkfűről a másikra szálló méh jutalma is a méz Dicsé
ri a címzett kiválóságát, aki a különféle növényeket ki meri engedni a kezéből, amelyek azál
tal, hogy megörökíti őket, a Hortus Malabaricusban fennmaradnak. Isten változatos növénye
ket teremlett: példa erre a rózsák, a lórom, a borzaskata, és ott vannak még a különféle magok 
is, hogy a címzett azokkal is egyenként foglalkozhasson. További példaként említi a termesztett 
porcsint, a murkot, a porcosmurkot, a citromjüvet, a csalánt és a gabonát, amelyek, miután a 
címzett osztályozta őket, nevet kapnak. A címzetten kívül már nagyon sok tapasztalt orvos 
izzadt bele a növényekbe^ kapcsolódó kommentárok megírásába, de csak a címzett teljesíti 
sikerrel a feladatot. A Mindenható áldását kéri a címzettre, hogy az be tudja fejezni munkáját, 
és esedezik Istenhez, hogy a címzett nesztori kort érhessen meg valamint óvja öt és fogadja 
szeretettel munkáját. 

puram, India), aki az angol kiadás magyar vonatkozású részeit és a témáról írt legújabb közlemé
nyeit rendelkezésemre bocsátotta, és W. Salgó Ágnest, aki az Apáti versében előforduló görög 
szavak olvasatához és értelmezéséhez nyújtott segítséget. 

72 JANKOVICS, 1972. 139-154.; IIoiTMANN, 1980. 54., 66., 68., 174. 
7 1 I,INDI:IKX)M, 1984. 181. 
14 Apáti verse a Tótfalusi Kis verse (**|r-v| jelzésű fólió) utáni két számozatlan lapon található. 
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Celcbernmo, Singulari, et undequaque Eruditissimo 
Viro, 

Dn. Abrahamo van Poot 
Med. Doct. Eximio, 
Hortum Malabarico 

Bono Publico edenti, Dominó ct Evergetac suo 
aetcrnum Venerando. 

Ingenium mentisque jubar pcnctrantius omni 
Fulgure, cui data sünt, ardua fcrre cupit: 

Divina hinc Pooti Sapientia novit acuto 
Visu, qua frendens vallc morctur apcr; 

Ingenio cujus medicus non sufficit orhis; 
Sicut Alexandra non satis orbis erat: 

Difflando Invidiae fumum sublimior exstat 
Ingenii et calami dexteritate sui. 

Mira viderc mihi videor quotiens Tua Virtus: 
Cura, labor, meritum, dexteritasque monent. 

Árva tenes, Vir Magne 0 E O Y - sacrata - AOITAL: 
Nec fugit amplexus História Alma Tuos: 

Nuper enim exitü Hungarici quos vidimus Annos 
Infaustos, faustae disposuere Manus.75 

Testis sum majorum operum: Victoria párta est 
Pollice de multis, quae Tua Theca tenet.76 

Ardua Parnassi juga tendis adire bicornis: 
Quid vetat eximium munus amoris? Iter? 

Credo, quod Herculeus labor, et molestia Vitae 
Non levis existat, duraque cura tibi: 

Sed persta! Quoniam labor improbus omnia vincit: 
Per maré, per terras, omnibus omnis, adest: 

Ac tantos nostns prosper conatibus addit 
Successus, quantos scnberc penna nequit; 

Euge! Laborandum quia nox venit: Haec Tua Sparta est.77 

Pasce Gregem Christi qualibet arte potes. 
Nos etiam studio non semper fungimur uno; 

Officia Aetati sünt data cuique sua. 
Discolor est mundi facies, diversaque rerum 

Natura: Ipse vices quattuor annus habét. 
Brumam ver sequitur, ver excipit aestus et aestum 

Autumnus, quem mox frigida claudit hiems. 
Hunc servare modum novit natura: Quid obstat 

Assidue partes sic vanare Tuas? 
Hinc tibi laus et honos nullo delebilis Aevo, 

Inque choro, inque foro sürget adusque polum. 

Utalás Van l'oot korábban említett magyar vonatkozású művére. 
Utalás Van l'oot korábbi, a Hortus Malabaricus előtt készült munkáira. 
Van l'oot 1688-ban egy év alatt rendezte sajtó alá a Hortus Malabaricus 7. és 8. részét, és 1688. 
szeptember 1-jére már elkészült az 1. és 2. rész. hollandra fordításával is. Vö. IIF.NIGKR, 1986. 
151. - A 9. rész 1689-ben jelent meg, ami azt jelenti, hogy Van l'oot két év alatt három részt 
rendezett sajtó alá, illetve fordított latinra, valamint két részt fordított hollandra. 
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N o n puto május onus; scd nec puto május honoris 
Pondus in hac vita posse manere virum, 

Publica quam virtus sí quem manifestat, ut arte 
Sana, abus grata, pandere vela qucat. 

Nec dubitare juvat: sacrorum cura ferax est: 
Per freta, per flores et thyma78 summa volat 

Instar apis, redoletque thymo fragrantia mella, 
I loc est, Virtutum Proemia corde fovet: 

Irradiat terras; neque enim latitare valens est; 
Dat maré, jungit opes deteriora fugit: 

Nisibus occultis et surgit ut Arbor in auras: 
Sic neque sacra silent; nec latitare sinunt. 

Non norunt aquilae imbelles generare columbas; 
Sacra nec immundas progenerare manus: 

1Iinc Pooti cura et meritum, labor improba Virtus, 
Permistos flores audet adire foras. 

Dic ubi praecipuc? Malabari sustinet Mortus 
Nunc , nimium faciles Pootii utrasque manus. 

Pervigiles íbi quid peragunt? peteretur ab Hcro 
Praecellens venia? Nobilis I lortus enim est? 

Siste gradum! Quoniam cum quo rcm gerit adstat 
Ipse Deus , largas qui túlit Almus opes: 

Hinc est, quod glomerare Rosas, Lapathum7 9 atque Melanthium:8" 
Semina mox secum singula ferre, queat. 

Adrachnem,8 1 Daucum,8 2 Aramura,1" Apiastnim,8"1 Urticam,85 Alicastrum,1 

Diversi generis semina sic habeat: 
Semina quae mixtim confusa videbat acervo 

Seligat, et nomen cuique suum tnbuat. 
Difficilis labor est fateor cui subjicit unus 

Ipse caput; quoniam Pondus Onusque tenet: 
Q u o super innumeri medici sudando periti 

Multa dabant sriptis, solus adimplet.87 Atat! 

78 kerti kakukkfű; esetleg gyűjtőnévként is: kakukkfű 
79 lórom, sé>ska 
80 katicavirág, borzaskata, régi nevén „fekete koriander" 
81 I la az ,^líln/íhnem" alak nem elírás, akkor a mediterrán díszcscrjéről/-tár<>l, a szamócafáról 

(Arbutiis unedo) van szó. Ha viszont elírás - ami tekintve, hogy a felsorolás zöldségneveket 
tartalmaz, joggal feltételezhető - akkor a termesztett porcsinra (régi nevén Andracbne burmda, mai 
nevén Porti/ldcu olemcea ssp. sntwii) utal. 

82 murok 
83 valószínűleg ammi május - porcosmurok vagy ammi. 
BJ citromfű 
85 csalán 
M' gabona 
87 Utalás arra, hogy Van Poot a ííortits Malabaricusnvk már sokadik munkatársa volt. Sok problé

mával kellett megküzdenie, mivel Van Reede 1684-től haláláig, 1691-ig - a Holland Kelet-indiai 
Társaság megbízásából több helyen (többek között Ceylonon és a Malabár-parton) vezető 
tisztséget betöltve - I lollandiától távol volt, így Van Poot csak Van Reede előkészítetlen 
feljegyzéseit használhatta, linnek tudható be, hogy az. általa sajtó alá rendezett és latinra fordított 
részekben a növények leírásai - Apáti dicsérő szavai ellenére - lényegesen rövidebbek, és keve
sebb információt tartalmaznak a korábbi részekhez képest. Vö. IIliNIGIiK, 1986. 151. 
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Dignum Laude virum pictas solertia, curae 
Ingeminant: I.audcs hoc opus arte dabit. 

Nolo opus hoc mulris laudari: non opcrantcm: 
Ast opus inspicito. Vis quod? Utrumque dabir. 

Pcrgc bonis Avibus, Doctor Celebernme Pooti 
Sit tibi cura soli, sit ribi cura poh.SK 

Interea vigcas pietate, rcccpta laborum 
Blandiües, Doctor Purus ct Harmonicus. 

Sed quia non felix conarus ct utilis unquam; 
Consilium si non dctque juvetque Deus: 

Tu Deus, Omnipotens Genitor, Movác, et tototc una, 
Arbiter Aetcrne, sis sine fine prope! 

Posper adesto Tuas laudcs: Tua dona canenti, 
Extollasque inter nubila densa caput! 

Yivere longaevos doctorcm N'estoris Annos 
Fac Supreme Páter! Nam Tua Teque cupit: 

Duc me, nec sine per me Deus Optime Duci 
Ingeminat: Quoniam se duce pulvis érit. 

O Deus exaudito virum! Servato labores 
Ingenuo amplexu, quos meruere dies! 

O Deus hunc tueare virum! Tua voce canentem 
Suscipias, fovcas ncctare amons! Ámen! 

L.M.Q.89 Levidensem hunc Carminum Apparatum 
Amstelodami fudit 

Nicolaus Apáti P.D.' 

8 Van Pootnak megadatott, amit Apáti kívánt neki: a hátralevő részeket (10-12. rész) valóban ö 
rendezte sajtó alá. 
liuens mmloqur 

90 Pannonia-Dcbrccinus 
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