
385

Bujtás László Zsigmond

Nicolaus Apáti, „exul Hungarus”

A kartezianizmus 17. századi kiemelkedő hazai képviselőjeként számon tartott Apáti 
Miklós1 életrajzával és peregrinációjával kapcsolatban az utóbbi időben számos új ada-
lék látott napvilágot. Egy korábban ismeretlen, latin nyelvű verse erős botanikai érdek-
lődésére vet fényt,2 sor került könyvtárának rekonstrukciójára,3 megjelent eddigi legtel-
jesebb, rekonstruált életrajza is,4 és konkrét adatok kerültek elő a francia származású 
Pierre Poiret, Hollandiában letelepedett misztikus filozófussal5 és a német származású 
Johannes Braunnal, a keleti nyelvek Groningenben működő professzorával való kap-
csolatára6 vonatkozóan.

Apáti, aki itthon a Debreceni Református Kollégiumban, 1685 augusztusától pedig 
a leideni egyetemen tanult,7 peregrinációjának első felét az utóbbi helyen töltötte. 
Album amicorumának8 tanúsága szerint 1687 kora őszén Frieslandba látogatott,9 ezt 
követően Amszterdamba ment,10 1688 végén Utrechtben volt,11 majd 1689 nyarának 
végén felkereste Dél-Hollandia több városát.12 Az év szeptemberében újra Amszter-
damban találjuk:13 innen indult haza, Tótfalusi Kis Miklós kérésére magával szállítva az 
Aranyos Biblia és a zsoltáros könyvek példányainak egy részét.14

Alábbiakban három olyan iratot közlök, melyek új adalékkal szolgálnak a debreceni 
diák amszterdami tartózkodására. Az első egy 1688 júniusából származó feljegyzés 
Amszterdam város kincstárnokainak számadáskönyvében arról, hogy Gerbrand van 

 1  Erdélyi, 1857; Turóczi-Trostler, 1961, 183–194; Tordai, 1962; Pándy, 2006; Laczházi, 
2007, 122–125.

 2  Bujtás, 2006.
 3  Oláh, 2013a.
 4  Oláh, 2013b.
 5  Oláh, 2006.
 6  Bujtás, 2018.
 7  Rieu, 1875, 676.
 8  TREN, AMAA – Az emlékkönyvben található bejegyzések részletes feldolgozását lásd az IAA interne-

tes adatbázisban.
 9  Az itteni bejegyzések 1687. szeptember 16. és október 1. között születettek. IAA, 13375, 13362.
10  A városban kelt két bejegyzés dátuma: 1687 október 9. és november 15. IAA, 13364, 13377.
11  Az itteni emléksorok 1688. december 14. és 25. között keletkeztek. IAA, 13368, 13292.
12  Az itt kelt bejegyzések 1689. augusztus 20. és 23. közöttiek. IAA, 13353, 13365.
13  A városban kelt emléksorok 1689. szeptember 2. és 13. között születtek. IAA, 13313, 13371.
14  Bán, 1958, 436. Hollandiai peregrinációjára lásd még Bozzay–Ladányi, 2007, 491, 1428, 2475, 

2902; Oláh, 2013b, 4, 8–10.
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Leeuwen professzor számára nagyobb összeget fizettek ki a magyar menekült, Apáti 
Miklós megélhetésének biztosítására.

A magyar peregrinusok hollandiai intézmények, többek között az egyházközségek 
révén történő támogatása a korban bevett gyakorlat volt, ez azonban – néhány kivétel-
től eltekintve – alkalmi (és egyszeri) segítség volt.15 A mai szemlélőnek a történetben 
azonnal feltűnik, hogy a debreceni diák ezt a lehetőséget nem vette igénybe, a másik, 
hogy honfitársaihoz képest nagy összeget kapott16 megélhetésének folyamatos biztosítá-
sára, ezenkívül felmerül az a kérdés is, hogy miként jutott eszébe és hogyan tudta magát 
1688-ban Amszterdamban egy magyar peregrinus vallási okok miatti menekültként po-
zicionálni, méghozzá olyan sikeresen, hogy ezen a jogcímen jelentős anyagi támogatás-
ban részesült.17

Elsőként természetesen magához az érintetthez, Apátihoz kellene fordulnunk, de a 
ma omniárumaként ismert kéziratos kötete,18 melyben többek között részben a peregi-
nációjára vonatkozó feljegyzések is találhatók, a fenti eseményre nem szolgál adalékkal.

A  kincstárnokoktól fennmaradt feljegyzésben említett Gerbrand van Leeuwen 
(1643–1721) amellett, hogy az amszterdami athenaeum illustrében19 teológiát okta-
tott, 1681-től a város református egyházközségénél szolgáló számos református lelkész 
egyike is volt. Apáti és a holland tanár nyilván nem sokkal az előbbi 1687 októberében 
Amszterdamba történt érkezése után ismerkedett meg, mivel a magyar peregrinus fő 
művének, a Vita triumphansnak Amszterdamban, 1688. február 10-én kelt előszavában 
a holland tanár-lelkészt olyan ismerőseként jellemzi, mint aki igen sokat tett érte.20

A  holland professzor magyar kapcsolataira kevés adatunk van. A  Régi Magyar 
Könyvtár folyamatosan bővülő állományában21 jelenleg egyetlen olyan, 1688-ban 
Franekerben született disszertáció található, melyet a szintén debreceni származású 
Kondorosi János diák részben neki ajánlott.22 Kondorosi mellett az erdélyi Kaposi 
 Sámuel omniáriuma tartalmaz olyan, Amszterdamra vonatkozó feljegyzéseket, melyek 
mellé odaírta: „ex Cl(arissimo) D(omino) Leuwen”, vagyis az adott információ 
Van Leeu wentől származik.23 Apáti és Kaposi is ismerték egymást, mindketten Leidenben 
tanultak. Az utóbbi Apáti mindegyik nyomtatásban megjelent művéhez írt üdvözlő-
verset,24 így elképzelhető, hogy ő ismertette meg Apátit a holland tanár-lelkésszel.

15  Lásd erre Bujtás, 2014; Bujtás, 2017.
16  Apáti 315 guldent kapott, a magyaroknak személyenként kifizetett legnagyobb összeg ezzel szemben 

Leidenben 12, Amszterdamban 31 gulden volt. Bujtás, 2014, 130; Bujtás, 2017, 236. 
17  Hollandia leginkább vallási okok miatt menekült lelkészeket és azok családtagjait fogadta be és támogat-

ta, a külföldi diákokat anyagilag segítette.
18  TREN, AMO.
19  A város 1632-ben alapított oktatási intézménye, mely felsőfokú képzést nyújtott, de az ország egyetemei-

től eltérően nem ítélhetett oda tudományos fokozatot.
20  „…D(omino) Gerbrando Van Leeuwen, viro erugata renidenti fronte, theologo summo, meis emolu-

mentis intentissimo…” Apáti, 1688, Epistola nuncupatoria, f. *5r.
21  Lásd RMK III. és RMK III. Pótlás.
22  Kondorosi, 1688.
23  LBKEK, KSO, f. 72v.
24  Apáti, 1686, 1. rész; Apáti, 1687; Apáti, 1688.
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Az, hogy a debreceni diák számára folyósított támogatást Van Leeuwen vette fel, 
arra utal, hogy a pénzbeli segítség elnyerésében ő volt Apáti támogatója, így a holland 
tanár egy időben viselt lelkészi tisztsége miatt logikusnak tűnt a debreceni diákra vonat-
kozó adatokat az amszterdami református egyházközség iratai között keresni. Ez a pró-
bálkozás azonban nem hozott eredményt, az egyházközség üléseinek jegyzőkönyveiben 
ugyanis – azon időszakban, melyet az Apáti amszterdami jelenlétére vonatkozó legko-
rábbi és legkésőbbi adatok határolnak (1687 októbere és 1689 szeptembere) – nincs 
arra adat, hogy az üléseken az ügyével foglalkoztak volna, pedig az említett időszakban 
menekültek ügyeit, így a Franciaországból és a Pfalzból vallási okok miatt Hollandiába 
kényszerültekét tárgyalta a tanács.25

Az Apáti számára 1688 júniusában kifizetett összeg mellett a város számadásköny-
vében feljegyezték, hogy a pénzt a város polgármestereinek leirata (apostille) alapján 
folyósították. Ez azt mutatja, hogy az Apátinak szánt juttatás hátterében nem, vagy 
nem elsősorban egyházi kapcsolatokat, hanem a város vezetőihez fűződő kapcsolatot 
kell keresni.

A debreceni diák Amszterdamban 1688-ban megjelent művét, a Vita triumphanst 
Amszterdam főbírájának, valamint a város négy polgármesterének26 ajánlotta, ami leg-
alábbis figyelemre méltó annak fényében, hogy első, 1686-ban előadott leideni disputá-
ciójának első részében az ifjabb Apafi Mihályt szólította meg,27 illetve abból Teleki Mi-
hálynak dedikált példányt küldött,28 és csak a második, szintén önálló címlappal és 
impresszummal megjelent részt ajánlotta apjának és debreceni patrónusainak.29 

A Vita triumphans előszavában a debreceni diák azzal indokolja, hogy művével a 
város vezetőit szólítja meg, mivel nekik köszönhetően nyílt alkalma elmélyedni tanul-
mányaiban,30 de azt nem fejti ki, hogy a támogatás konkréten miben nyilvánult meg. 
Gondolhatnánk arra, hogy az említettek a mű kiadását támogatták, de erre a város 
szám adáskönyveiben nincs adat, és arra sem, hogy 1688. február 10., vagyis az előszó 
kelte előtt a várostól bármilyen juttatásban részesült volna.

A város vezetőivel való kapcsolat létrejöttében szerepet játszhatott Van Leeuwen, 
aki professzori kinevezését a polgármestereknek köszönhette.31 Nem kizárt az sem, 
hogy az ajánlásban említett személyek közül Van Leeuwen tanácsára először Johannes 

25  SAA, AHGK, inv. nr. 15., 198, 201, 301, 302, 303, 304.
26  Amszterdam vezetését egészen a 15. századtól kezdve négy polgármester látta el kollektíven.
27  Apáti, 1686.
28  Oláh, 2013b, 10.
29  Lehet, hogy az erdélyi személyek nemcsak magasabb rangjuk miatt kerültek a sor elejére, hanem azért is, 

mert Apáti apja az idősebb Apafihoz fordult, hogy támogassa a disputáció kiadását, azt ígérve, hogy fia a 
munkáját a fejedelem fiának ajánlja majd ( Jakab, 1883, 787), így elképzelhető, hogy a fejedelem való-
ban támogatta a megjelenést.

30  „…sub umbra alarum Amplitudinum Vestrarum me requiescere et in studiis incrementum sumere vide-
bam…” Apáti, 1688, Epistola nuncupatoria, f. *5v.

31  Az athenaeum illustre professzorainak kinevezéséről az intézmény kurátorai és a polgármesterek döntöttek.
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Huddét (1628–1704)32 keresték meg, tekintve hogy egy korabeli feljegyzés szerint ő 
volt a református egyház politikai összekötője (commissaris polityck) a polgármesterek 
felé, és a francia menekült lelkészek33 ügyében is ő járt el.34

Annak kiderítésére, hogy Apáti milyen indokkal kért és milyen megfontolások alap-
ján kapta a már említett (és Van Leeuwen által feltehetően havonta folyósított) éves 
illet ményt,35 kézenfekvőnek tűnt Amszterdam polgármesterei levéltárának releváns ira-
tait megvizsgálni. Ezek között a legfontosabbak a város vezetőinek határozatait rögzítő 
jegyzőkönyvek. Az időrendileg számításba vehető kötetben36 azonban annak ellenére 
sincs nyoma a magyar peregrinus ügyének, hogy a polgármesterek a pénzügyekkel, töb-
bek között a városba érkezett francia menekülteket érintőkkel is nagyon akkurátusan 
foglalkoztak. Mivel a város vezetőinek működésével kapcsolatos egyéb iratok37 és a vá-
rosi tanács archívumának iratai38 sem tartalmaznak Apátival kapcsolatos adatot, a teljes-
ség kedvéért indokoltnak tűnt még a városi kincstárnokok ülései jegyzőkönyveinek vo-
natkozó kötetét39 is megtekinteni, de ez sem hozott pozitív eredményt.

Az, hogy a debreceni diák ügye az illetékes testületek formális üléseivel kapcsolatos 
iratokban nem található, viszont az Apátinak szánt támogatás folyósításra a korabeli 
feljegyzés szerint a polgármesterek rendelkezése alapján került sor, arra utal, hogy an-
nak hátterében valamilyen informális, vagyis a formális üléseken kívül hozott döntés 
állhatott,40 de mindenképpen hivatalos volt, mert azt is feltüntették, hogy debreceni 
diákot a város vezetői vallási okok miatti menekültnek ismerik el, más szóval emiatt 
részesülhet a támogatásban.

A debreceni diák számára kedvező döntés fényében a Teleki Mihálynak írt levélben 
foglaltak új információval szolgálnak Apáti hollandiai terveire vonatkozóan. Figyelem-
re méltó, hogy a kancellárnak szóló misszilis 1688. augusztus 6-án, míg a Vita trium-
phans Debrecenbe megküldött példányába írt ajánlás két nappal később kelt.41 Ez arra 
utal, hogy mindkét esetben megvárta a számára rendszeres jövedelmet biztosító döntést 

32  1667 és 1704 között a városi tanács tagja, az 1670-es évektől 1703-ig többször (így 1688-ban is) polgár-
mester. Elias, 1903–1905, I. 528.

33  A franciaországi reformátusok vallásszabadságát biztosító nantes-i ediktum 1685 októberében történt fel-
mondása után Hollandia városait több ezres számban árasztották el francia menekültek, köztük lelkészek.

34  Lásd az egyháztanács 1688. május 27-i ülésének jegyzőkönyvét. SAA, AHGK, inv. nr. 15, 237.
35  Erre indirekt módon abból lehet következtetni, hogy a korábbival megegyező összeget másodszor nagy-

jából egy év elteltével folyósították.
36  SAA, ABDR, inv. nr. 2.
37  SAA, CH, inv. nr. 46; SAA, ABDR, inv. nr. 21, 22; SAA, ABSVO, inv. nr. 504.
38  SAA, AV, inv. nr. 37–39, 109–110.
39  SAA, ATO, inv. nr. 8.
40  A kifizetések döntő többségénél azt írták megjegyzéseként, hogy az a polgármesterek határozata (resolu-

tie) vagy felhatalmazása (authorisatie) alapján történt, az Apáti esetében használt megfogalmazás a vizs-
gált időszakban csak nála fordul elő.

41  A debreceni példányban ez a bejegyzés áll: „Illustri Scholae Debricinae, studiorum suorum Matri carissi-
mae mittit Autor Amstelodamo 6. Id. Aug. 1688 [= 1688. augusztus 8.] mpria”. Bán, 1958, 433. Elképzel-
hető, hogy a levelet és a Debrecenbe szánt kötetet azon két debreceni diák, Viski János és Pathai S. István 
közül valamelyik hozta magával, akikkel Apáti nem sokkal később találkozott Amszterdamban (lásd 
1688. augusztus 14-én, illetve 16-án kelt bejegyzéseiket a debreceni diák albumában). IAA, 13360, 13363.
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– addig nyilván azért nem fordult Telekihez, mert a kint tartózkodását biztosító összeg 
hiányában nem tudta volna másik, De utilitate passionum animae című, készülőben levő 
művét42 befejezni, és nem gondolhatott volna annak kiadására sem, Debrecen kapcsán 
pedig úgy vélte, ha Amszterdam vezetői nem hoznak számára kedvező döntést, akkor 
hazaindul és személyesen viszi magával szülővárosába a kötetet. A mű megküldése egy-
kori alma materének arról tanúskodik, hogy Apáti a számára kedvező határozat tudatá-
ban eldöntötte: még marad és befejezi újabb művét.

A misszilis Apáti kapcsolatrendszeréhez is új adatokkal szolgál: amellett, hogy első, 
1686-ban előadott leideni disputációját az ifjabb Apafinak ajánlotta és Telekinek kül-
dött belőle példányt, szorosabb kapcsolatban is állt vele és Telekivel: első önálló művét, 
a Vita triumphanst mindkettejüknek megküldte és egy Telekinek szóló levelet is csatolt 
hozzá. Az, hogy a két erdélyi személynek korábban küldte meg a kötetet, mint Debre-
cenbe, arra is rámutat, hogy készülő műve kiadásának elősegítésében jobban bízott az 
erdélyi kapcsolatban, nyilván azért, mert szülővárosától nem számíthatott támogatásra, 
apja ugyanis, ahogy itt közölt levelében írja, kintléte közben meghalt.

A levél Apáti mindkét önálló művének kiadástörténetéhez is adalékkal szolgál, mi-
vel fényt vet arra, hogy a Vita triumphansnak 1688 februárja és augusztusa között kel-
lett megjelennie, de jóval augusztus előtt, tekintve hogy Apáti arról ír: a kötetet már 
korábban megküldte a két említett személynek. A  De utilitate passionum animaevel 
kapcsolatban eddig is tudtuk, hogy a műnek elkezdődött a nyomtatása, de az hazajöve-
tele miatt félbeszakadt.43 A misszilisből kiderül, hogy a szerző ekkor még dolgozott a 
művön, tehát a nyomtatás csak 1688 júniusa után kezdődhetett meg.

Az utolsó irat egy 1689 júniusában keletkezett feljegyzés, mely szerint Van Leeu-
wennek újabb egy évre esedékes összeget folyósítottak. Ez azt mutatja, hogy Apáti még 
akkor sem tervezte hazajövetelét, ellenkező esetben nyilván nem folyamodott volna az 
újabb, számára kedvező határozat meghozataláért.44

Arra a bevezető elején felvetett kérdésre visszatérve, hogy Apáti peregrinus létére 
milyen indokokat hozott elő, aminek köszönhetően az amszterdami városi vezetők sa-
ját szavaik szerint vallási okok miatti menekültnek tekintették, a debreceni diák fenn-
maradt műveiben szintén nem találunk választ, ahogy arra sincs adat, hogy bárhol me-
nekültnek (exul) titulálná magát. Egyedül jó barátja, Tótfalusi Kis Miklós jellemzése 
kapcsán említi a Vita triumphansban a magyarországi egyházak nehéz és reménytelen 

42  Szűk két évtizeddel később így adja műve címét: Utilitas pathematum animorum. Apáti, 1716, 111. 
Idézi: Weszprémi, 1787, 26. (Lásd még a modern, bilingvis kiadást is: Weszprémi, 1970, 16.) Utóbbi 
után későbbi életrajzírói is már ezzel a címmel emlegetik. Horányi, 1795, 174; Szinnyei, 1891–1914, 
I. 207–208. (Czvittinger Dávid és Bod Péter viszont nem tudott a műről. Czvittinger, 1711, 23; 
Bod, 1767, 11.) A mára elveszett mű ihletője – a Vita triumphanshoz hasonlóan – minden bizonnyal 
Descartes Les passions de l’âme / Passiones animae (1649) című műve volt.

43  Apáti, 1716, 111.
44  Azt, hogy hazajövetelét valóban későbbre tervezte, maga is megerősíti, mondván: az Utilitas nyomtatása 

befejeződhetett volna, „… ha a’ Magyar Bibliákkal nem kénteleníttetem vala ez bajos Hazára le-indúl-
ni…”. Apáti, 1716, 111.
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állapotát,45 de ezt a korban – az ismert körülmények miatt – bármely protestáns sze-
mély megtehette.

Tény, hogy Magyarországon ha nem is a gyászévtizedben (1671–1681) tapasztalt 
kíméletlenséggel, a rekatolizációs törekvések mentén az 1680-as években is folytató-
dott a protestáns felekezetek, lelkészek zaklatása, néha elüldözése. Az erről szóló hírek 
eljutottak Hollandiába is, és számos kiadvány is megjelent a témával kapcsolatban. Az 
ország politikai elitje ezenkívül közvetlenül is értesülhetett a magyarországi protestán-
sok helyzetéről: a bécsi holland követ nemcsak Hágába, hanem – jelentősége miatt – 
Amszterdamba is küldött jelentéseket.

Annak fényében, hogy a holland állam aktívan közbenjárt a keresztény, különösen 
protestáns hittestvéreiért, és az ország vallási okok miatti menekülteket fogadott be, 
érthető, ha Apáti azon próbálkozása, hogy menekültként pozicionálja magát, sikerrel 
járt. Apáti kérvénye(i) nem maradt(ak) fenn,46 ezért nem tudjuk, miként vázolta hely-
zetét –  elvben a protestánsok általános magyarországi üldözésére hivatkozhatott, de 
még ekkor is felmerül a kérdés, hogy mit adhatott elő saját, személyes fenyegetettségével 
kapcsolatban, főleg annak fényében, hogy még fel sem szentelték, így gyakorló lelkész-
ként nem volt alkalma megtapasztalni az esetleges zaklatásokat. 

Az előbbiek miatt és az itt bemutatott iratokat látva a mai szemlélőben joggal merül 
fel az a gondolat, hogy Apáti lépései esetleg egy tudatosan felépített, megélhetési straté-
gia részei voltak… Hogy valóban így volt-e, azt csak esetleg a későbbiekben előkerülő 
dokumentumok fényében lehet majd eldönteni.

45  „difficillimis his, et prope desperatis ecclesiae Hungaricae temporibus”. Lásd Apáti, 1688, Epistola nun-
cupatoria, f. *5r.

46  A polgármesterekhez külföldi magánszemélyek által írt levelek, kérvények állaga csak az egykor beérke-
zett iratok elenyésző töredékét tartalmazza. Vö. SAA, ABMB, inv. nr. 40.
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Források

1.

Amszterdam város kincstárnokainak feljegyzése 
az Apáti Miklós megélhetésére fordítandó összeg kifizetéséről

(Amszterdam, 1688. június 16.)
SAA, ATO, inv. nr. 331, 88.

4748

Fordítás

49 50

2.
Apáti Miklós Teleki Mihálynak

(Amszterdam, 1688. augusztus 6.)
MNL OL, P 1238, 21. d.

Ez már a második levele, amit Telekinek ír. Sajnálja, hogy ő maga nem Erdélyben szüle-
tett, ahol néhai apja számos esetben járt követségben Telekinél, mert akkor ő is részesülhe-
tett volna a címzett jótéteményeiben, így beérte volna azzal, hogy ha a távolból tisztelheti 
Telekit. Maradt is volna ennél az elhatározásánál, ha Nánási Mihály, Teleki alumnusa, 
mielőtt hazaindult, fel nem keresi Amszterdamban, megemlítve Teleki bőkezűségét. 

47  Helyesen: te.
48  A florenus, vagyis a gulden rövidítése.
49 A polgármesterek korabeli titulusa. 
50   Ez a megjegyzés arra utal, hogy a támogatást a debreceni diák számára az általában a menekültek számára 

fenntartott külön alapból folyósították.

Aen Domino Gerbrandus van Leeuwen, volgens apostille van de Heren 
Burgemesteren om van tijd tot tijd uitegereikt tot47 worden tot Nicolaus 
Apati, gerefugieerde Hongaer, wordende bij Haer Edele Groot-
Achtbaren geconsidereert als een vluchteling om de religie
Gerefugieerden etc.

f.48 315

Gerbrand van Leeuwen tiszteletesnek [kifizetésre került] a polgármester 
urak leirata alapján, hogy azt időről időre átnyújtsa Apáti Miklós mene-
kült magyarnak, akit az Igen Tisztelt Urak49 vallási okok miatt mene-
kültnek tekintenek
Menekültek50 stb.

315 gulden
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Ez indította arra, hogy levélben forduljon a címzetthez. Nánási buzdította arra is, hogy 
Vita triumphans civilis című művét küldje el Telekinek. Reméli, hogy a könyvet szívesen 
fogadja majd. A könyvhöz csatolt egy neki címzett levelet, melyben Teleki emberségében 
bízva leírta minden kívánságát. Küldött a könyvből egy példányt az ifjabb Apafi Mihály-
nak is, abban a reményben, hogy szerény munkájával és Teleki fáradozásának köszönhe-
tően rászolgál az ifjabb Apafi jóindulatára. A levélben elmondta, miképp halt meg apja 
idegen földön, amikor ő már peregrinációján volt, és kifejtette saját szegénységét is, amit 
apja halálával Isten mért rá, bár félt attól, hogy alkalmatlan kérésével a címzett terhére 
lesz. A szükség azonban arra kényszeríti, hogy szemérmességét félretegye és e második le-
velével Telekihez forduljon, kérdezvén, miként tetszettek neki a művében foglalt gondola-
tai. Örülne, ha Teleki pártfogásába venné, és megvédené az irigyektől. Másik, készülőben 
levő, De utilitate passionum animae című művét, ha valahonnan pénzt kap rá, amint 
csak lehet, nyomdába adja. Apja halálával árvává lett, távollétében az erősek egész atyai 
örökségét eltékozolták. Messzi földön lévén, Teleki segítségére szorul.51

Illustrissimo ac Generosisimo Comiti, Domino Domino Michaeli Teleki de Szék 
Nicolaus Apáti Debrecinus Salutem Plurimam Dicit.

Illustrissime ac Generosissime Domine Comes,

Secundae pro nunc meae prodeunt literae,52 plenae quidem cultus et observantiae 
Comitis Eximii, certo enim mihi compertum est non magni interesse ad colendam 
amplitudinem et gloriam tuam quo quisque loco natus sit aut ubi habitet: quod ea lux, 
is splendor sit virtutis tuae, ut longissime quoque eluceat: nihil tamen obfuisset mihi in 
eo regno nasci, in quo plurimis legationibus, piae memoriae parens meus, te virum 
illustrissimum summa observantia coluit.53 Fuissent, credo, tua in me beneficia, sicuti in 
alios civeis, [!] neque exigua, neque vulgaria: effudisset se in me quotidie plurimum 
luminis et benegnitatis tuae: ex iis studiis, quae per sedulam tuae irrefragabilitatis curam 
pulcherrime vigent in Regno Transylvaniae, aliquid ego fortasse consecutus essem, ne 
ad gratiam mihi tuam conciliandam ab omnibus rebus venirem imparatus. Quae 
cohortationes meorum fuissent? Quae vigilae et lucubrationes meae? Quod studium 
laudis ut optimo comiti placerem? Quibus rebus destitutus, cum ea in me non essent, 
quae maxime voluissem: satis mihi facere videbar, si te animo sanctissime colens, vel in 

51  Köszönet Latzkovits Miklósnak a latin szöveg interpretálásában és annak a regesztával való alapos össze-
vetésében nyújtott önzetlen segítségéért.

52  Az első levél szövegét nem ismerjük. Apátinak sem ez, sem más egyéb levele nem található a Teleki család 
marosvásárhelyi levéltárának misszilisgyűjteményeiben.

53  Teleki Mihály kiadott levelezésében csak néhány korai (1669-ből és 1672-ből származó) adat található 
arra, hogy Apáti apja járt a kancellárnál (Gergely, 1905–1926, IV, 458; VI, 201). Az ún. debreceni 
diariumból viszont kitűnik, hogy az idősebb Apáti 1682 és 1684 között gyakran fordult meg Apafi feje-
delem és Teleki udvarában is (Csűrös, 1909–1911, passim). A kancellár udvartartási naplója név sze-
rint nem említi a debreceni diák apját, de az kitűnik belőle, hogy gyakran fordultak meg debreceniek 
Teleki udvarában (Fehér, 2007, passim).
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continentis finibus laterem. In quo consilio pemansissem, nisi Clarissimus Dominus 
Michaël Nánási,54 Generositatis Tuae alumnus55 cum Amstelodami apud me esset et se 
repatriationi accingeret,56 de magnitudine heroicae tuae benignitatis permagna 
honorifice prosecutus, spem mihi fecisset, si literis specificarem hanc animi 
propensionem in amplitudinem tuam, fore eam tibi gratam et jucundam. Quod ut 
libentius facerem, cohortabatur, etsi nihil sane habuerim, quod summa sapientia virum 
valde delectare potuisset, ut librum meum, de VITA TRIUMPHANTE CIVILI57 ad 
Illustrissimum VIRUM mitterem. Deus faciat, ut quam ille amanter consilium dedit, 
tam mihi ea res bene et feliciter eveniat. Abstulit itaque a me librum academice 
compactum una cum literis, a me, Tibi Illustrissimo Comiti, peramanter et submisse 
inscriptis: nec non alterum Celsissimo ac Clementisismo PRINCIPI, Domino Domino 
MICHAELI APAFI juniori praeparatum,58 promittens mihi aperturum se fores 
benevolentiae Illustrissimi Viri, cum honore repraesentationis muneris mei exilis ipsi 
Celsissimi PRINCIPI, ope COMITIS Illustrissimi. Illius ego humanitatis fretus, fidem 
dedi, et omnem voluntatem meam epistolae concredidi, quam Illustrissimo VIRO 
dicaram. Inibi, expirationem piae memoriae parentis mei in exilio,59 cum jam essem in 
terra mea peregrinationis, exposueram: etiam meae paupertatis, quam per obitum 
parentis optimi Deus Maximus mihi inflixit, mentionem feceram; veritus non 
mediocriter, nec molestiarum cumulum intempestiva petitione augerem.60 Quum 
tamen necessitas omnia experiri cogat, leges frangat, etiam pudentis hominis pudicitiae 
velum removeat, secundas a me hoc tempore extorsit literas, quibus scire gestio, num 
juveniles istae meae cogitationes fuerint Illustrissimo VIRO jucundae. Aveo ab 
invidorum obtrectatione defendi patrocinio tuo: quod optatum et dulce mihi tante 
erit, quanti vix magnorum regum et imperatorum omnium clientelae, quorum causas, 
quoniam tu auctoritate tua sustinere, et perturbatas seditionibus provincias non modo 
armis, sed eloquentia tueri et reconciliare soles: nihil est mirandum, si cum in ista 

54  Nánási Lovász Mihály († 1709), Nánási Lovász István nagybányai lelkész fia. Hazai tanulmányai után 
1685 augusztusában iratkozik be a leideni egyetemre. Hazatérte után lelkész Etéden, Székelyudvarhe-
lyen, majd Marosvásárhelyen. Zoványi, 1977, 434; Szabó–Tonk, 1982, 2053. Lásd legújabban: 
Postma, 2006.

55  Teleki támogatásával tizennyolc erdélyi diák tanult külföldön: ezek szerint Nánási is köztük volt. Bod, 
1767, Ajánlás.

56  Apáti és Nánási Leidenből ismerték egymást. Mindössze egy hét különbséggel iratkoztak be az egyetemre, 
az előbbi 1685. augusztus 20-án, az utóbbi augusztus 27-én. Nánási bejegyzése megtalálható a debreceni 
diák albumában (Leiden, 1687. augusztus 26.; vö. IAA, 13343). Fent említett amszterdami találkozá-
suknak 1688 első felében, a Vita triumphans megjelenése után kellett megtörténnie.

57  A szöveg átírásában megtartottam az eredetiben nagybetűvel kiemelt szavakat.
58  Az Apafi család könyvtárának 1707-ban felvett leltára szerint a kötet része volt a bibliotékának, és min-

den bizonnyal azonos volt az ifjabb Apafinak megküldött példánnyal. (A korabeli összeíró a művet – 
nyilván a címlapot tévesen értelmezve – Descartes-nak tulajdonította.) Vö. Monok, 1994, 98.

59  Apáti apja feltehetőleg 1686-ban halt meg, mivel 1687 elején a helyére új szenátort választottak. Lásd a 
debreceni városi tanács 1687. január 1-jei üléséről készült jegyzőkönyvet (MNL HBML, IV.A.1011, 
22. k., 327). Halálának körülményei nem ismertek.

60  A levél szövegéből úgy tűnik, hogy Teleki az első levélre nem reagált.
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gloriae luce vivas, et tantum tui nominis sit ubique terrarum, in animum induxi meum, 
si Tibi uni cogitationes istae probabuntur, fore eas apud bonos acceptas et gratas, ob 
praestans judicium, singularemque excellentiam et divinitatem ingenii Tui. Aliud 
iterum opus sub manibus meis de UTILITATE PASSIONUM ANIMAE sudat, quod, 
si sumptus aliquo ex loco ad manus meas pervenerint, facile praelo dabo et quamprimum, 
et haec satis.

ILLUSTRISSIME VIR, ego orbatus sum parenti naturali. Omne patrimonium 
meum in absentia mea per fortes dilapidatum est.61 Inclusus sum in Belgio, Vestra 
Benignitate sum sublevandus.62

Amstelodami, 1688, 6 Augusti, novo stylo.

Címzés: Magno Heroi, Illustrissimo ac Generoso Domino, Domino Michaëli Teleki 
de  Szék, Celsissimi Principis Transylvaniae Consiliario Intimo, Domino mihi 
colendissimo, scribebam Amstelodami etc.

[Nánási Lovász Mihály egykorú jegyzete a külzeten:] Apatj Miklos nevű Belgjum-
ban lako Legenynek az Meltosagos Vrhoz ö Kegyelmehez küldött levele, mellynek 
summaja az Meltosagos Vr jo akarattyanak a kevanása. Irja hogj az Attya Apatj Miklos 
Debreczenj Tanacsbeli ember63 az Meltosagos Urnak esmeretsegeben volt, irja hogj egy 
könyvet maga munkajat altalamis Tiszteletes Nánásj Mihaly altal küldött az Meltosa-
gos Urnak kinek Titulusa Vita Triumphans Civilis64 levelevel edgyütt. Ugjan azon 
munkajaban egy exemplart Meltosagos Fejedelem Iffju Urunknak ö Nagysaganakis 
küldött, azt udj latom mind ket fele jó remenseg alatt küldötte hogj subsidjumot vegjen 
erette. Más konyvet is ir edjett az Leleknek szenjvedesjnek hasznarol.65 Ha penz menne 
utanna irja hogj aztis ki nyomtattatna. Tudnj aztis kevanna mint teczett az Meltosagos 
Urnak az meg nevezett munkaja mellyet altalam küldött Vita Triumphans Civilis.66

61  Az idősebb Apáti végrendelete nem maradt fenn, így nem tudni, hogy Apáti pontosan mire céloz.
62  Jelenleg nincs adat arra, hogy a kancellár válaszolt-e a debreceni diák levelére, ahogy arra sem, nyújtott-e 

számára valamilyen támogatást.
63  Apáti apja 1676 és 1686 között volt a városi nagytanács tagja (Szendrey, 1979, 108), főbíró viszont 

Bán állításával (Bán, 1958, 434) szemben nem volt.
64  Az eredetiben aláhúzva.
65  Az eredetiben aláhúzva.
66  Az eredetiben aláhúzva.
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3.
Amszterdam város kincstárnokainak feljegyzése 

az Apáti Miklós megélhetésére fordítandó összeg kifizetéséről

(Amszterdam, 1689. június 30.)
SAA, ATO, inv. nr. 333, 106.

Fordítás

Gerbrand van Leeuwen tiszteletesnek [kifizetésre került] a polgármester 
urak leirata alapján, hogy azt időről időre átnyújtsa Apáti Miklós mene-
kült magyarnak, akit úgy tekintenek, mint aki vallási okok miatt mene-
kült
Menekült francia lelkészek67

315 gulden

67 

67   Míg egy évvel korábban az általában a menekültek számára fenntartott alapból folyósították a debreceni 
diák számára a támogatást, 1689-ben a város vezetői már úgy rendelkeztek, hogy azt a speciálisan a francia 
menekült lelkészek számára elkülönített összegből kell kifizetni.

Aen Domino Gerbrandus van Leeuwen, wegens apostille van de H(e)
ren Burg(emeste)ren, om van tijd tot tijd uit te reiken tot onderstand van 
Nicolaus Apati, gerefugieerde Hongaer, wordende geconsidereert als 
gevlucht om de religie
Gerefugieerde Fransse Predicanten.

f. 315
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Rövidítések és irodalomjegyzék

IAA Inscriptiones Alborum Amicorum – http://iaa.bibl.u- 
szeged.hu

 projektvezető: Latzkovits Miklós

LBKEK Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Különgyűjte-
mény (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 
Cluj-Napoca, Collectie Speciale), Kolozsvár

KSO Kaposi Sámuel omniáriuma, Ms. 692

MNL HBML Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei Levéltára, 
Debrecen

IV.A.1011 Debrecen város tanácsának iratai
IV.A.1011/z Végrendeletek

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest

P 1238 Teleki Mihály-gyűjtemény

SAA Stadsarchief Amsterdam

ABDR 5024 Archief van de Burgemeesters: dagelijkse no- 
 tulen, resoluties en missivenboeken

ABGD 5029 Archief van de Burgemeesters: missiven en  
 notulen van gedeputeerden ter dagvaart

ABMB 5026 Archief van de Burgemeesters: missiven aan  
 burgemeesters

ABSVO 5028  Archief van Burgemeesters: stukken betref- 
 fende verscheidene onderwerpen

AHGK  376 Archief van de Hervormde Gemeente: ker- 
 kenraad

ATO 5039  Archief van de Theasuriers Ordinaris
AV 5025  Archief van de Vroedschap: resoluties met 

 muni menten of bijlagen
CH 5059 Collectie Stadsarchief Amsterdam: hand- 

 schriften

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   396 2019.12.09.   14:12:00



397

TREN Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, 
Debrecen

AMAA Apáti Miklós album amicoruma, R 689
AMO Apáti Miklós omniáriuma, R 617

*

Apáti
1686 Apáti Miklós: Disputatio theologica-critica tripertita τώv 

Urim et Thummim, Lugduni Batavorum, 1686. (RMK III. 
3402.)

Apáti
1687 Apáti Miklós: Disputatio theologica de virga Mosis, Lugduni 

Batavorum, 1687. (RMK III. 3445.)
Apáti
1688 Apáti Miklós: Vita triumphans civilis sive universa vitae 

humanae peripheria ad mentem illustris herois et philosophi, 
D. Renati Des Cartes: ex unico centro deducta, Amstelo-
dami, 1688. (RMK III. 3491.)

Apáti
1716 A’ szabados tudományoknak mesteréhez, philosophiának 

doktorához, Helvética Confessión lévő szathmári szent gyüle-
kezetnek kegyes prédikátorához, azon dioecesisben lévő tiszte-
letes atyjafiaknak érdemes esperestjéhez, tiszteletes és tudós 
Vári Mihály uramhoz, régi barátságnak szövetsége szerint, 
Vári Kristina szerelmes hajadon leánya’ égi tűz miatt esett 
szomorú halála felett, vigasztaló levele Apáti Miklósnak, mi-
nap’ varannai, most a’ nemes lasztótzi eklésiának prédikáto-
rának nemes Zemplén Vármegyében, In: Vári Mihály: Tha-
bera, az az: Istennek ollyan meggyulladott tüze, mellyet az 
égből hirtelen botsátott n. Szatmár vármegyében Szatmár 
király városában Vári Mihály szathmári ref. tractus esperes-
tyének házára és ebben kegyességgel és jó erköltsel magát min-
deneknél kedveltető szép hajadon leányára Vári Krisztinára 
kinek is 1713. eszt. 2. júl. ezen mennyből le lövetett sebes tűz 
és annak kénköves gyullasztó ereje által orrán és száján kita-
karodó piros vérének folyásával a nyugtató halálban való 
el-aluttatását meg keseredett szívű édes attya ezen munkája 
által akarta tiszti szerint hirdetni s örök emlékezetben hagy-
ni, Kolozsvár, 1716, 85–112.
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