
Könyvészeti jegyzetek Hollandiából. 

Voetiusmagyar könyvei. Voetius Gisbert utrechti theol. tanárnak 
(1634 76.) működése, a magyar diákok és a magyar ref. egyház 
iránti érdeklődése eléggé ismeretes. Annál jobban lehet sajnálni, 
hogy erről pontos adat aránylag kevés maradt fenn. Örvendetes 
azonban, hogy ezeket egy ujabbal van módunkban szaporítani. 
Előkerült ugyanis, vagyis jobban mondva hozzáférhetőbbé vált 
egy katalógus, mely úgy látszik Voetius könyvtárának jelentékeny 
részét foglalja magában. Cime: Pars prior bibliothecae variorum 
et Insignium librorum theologicorum et miscellaneorum reverendi 
ac celeberrimi viri D. Gisbert! Voetii..., etc. Utrecht 1677.' 
A pars posterior ugyanott 1679-ben jelent meg. Azoknak a 
könyveknek sajnos nem teljesen pontos — cimét foglalja 
magában, melyek Voetius-é voltak s amelyek halála után nyilvános 
árverésen voltak eladandók, ez lévén ugyanis a rendes szokás. 
.Magában foglal mintegy 5000 kötetet. Tekintve, hogy a 17. 
századból alig maradtak fenn Hollandiában ilyen katalogusok, 
kétszeresen értékes, hogy éppen az övé maradt fenn, ránk nézve 
pedig különböző szempontból fontos, különösen azért, vájjon e 
17. sz.-beli talán legnagyobb református theologusnak voltak-e 
segítségére magyar theologustól származó művek. A katalógust 
pontosan átnézve, különböző magyaroktól származó munkákra 
bukkantam: Enyedy F. János Disputationes XXII. Theologia 
Practicae de via salutis. Franeker 1648. (11. T. 8°.98.)2 Eszéki 
István. Prima veritas defensa. Utrecht 1666. (II. L. M. 12°.3.) 

Jászberényi Pál Examen doctrinae Ariano-Socinianae. London. 1662. 
(11 T. 8." 397.) Kismarjai Veszelin Pál Brevis institutio ad 
Cognitionen! Linguae Hebraicae. Franeker 1643. (II. 8." 647.) 
Nadányi János Florus Hungaricus. Amsterdam 1663. (I. L. M. 
12." 5.) Szathmárnémeti Mihály Tyrocinium Hebraicum Franeker. 
1667. (II. T. 8." 646.) Szegedi Kis István, Theologiae Sincerae 
loci communes (hely,· év ?) (II. T. 2." 55.) Técsi J. István. Virga 
Mosis. Leiden 1646. (11. T. 8." 515.) U. az. Clasis Evangelica 
Várad 1647. (II. 8." 622.) Tolnai F. István Λύχνος Λογικός, Franeker 
1659. (II. L. M, Γ2;0 122.) Azonkívül még két egyszerűen „Liber 

1 Egyetlen ismeretes példánya a íeideni egyet, könyvtárban, hová 1915-ben 
került, Voetius életrajzírója A. C. Duker ajándékából. 

- A zárjelben lévő számok a következőket jelentik 11. pars 2. Τ. 
Theo!.. L Μ. Libri Mise., az arab szám pedig a sorszámot. 
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Hungaricus"-nak jelzett munka (II. L. M. 12." 64. 65.), melyeknek 
egyike hihetőleg 7sepregi Turkovics Mihály Perkins fordítása .vólt" 
(A lelkiismeretnek akadéktról. Amsterdam 1648.), melyhez Voetius 
tudvalevőleg ajánló sorokat irt, a másik pedig talán szintén a 
század közepén magyarra fordított és Hollandiában nyomatott 
munka, melyet talán mint tanár kapott emlékül valamelyik hallgatójá-
tól s amelynek fordítására talán éppen ő buzdította fel. Úgyszintén 
előfordul még II. T. 4". 258. sz. a. Canones Hcclesiasticí Hungáriáé 
et Transylvaniae, mely hihetőleg a szatmárnémeti zsinat végzéséből 
összeállított Geleji-féle kánonoskönyv. (Gyulafehérvár 1649.) s II. 
T. 8." 398. sz. a. Canones Fcclesiae Helveticae, Hungáriáé, 
aliárumque címmel, mely alatt pedig az alakot véve szintén 
tekintetbe a komjáti kánonoknak Várad 1642-iki kiadását kell 
keresnünk. Voetius ugyanis „Politica Ecclesiastica"-jában sűrűn 
foglalkozik e két kánonos könyvvel. Hogy ezek a magyar könyvek 
voltak-e kizárólag Voetius birtokában, igen kétséges. A Disputatio-
nes selectae Pars 1. ρ. 554. idézi pl. Temesvári Pelbárt Rosariumát, 
úgyszintén ismeretes, hogy Medgyesi Pál Treceníum viratus-a' 
is megvolt birtokában, miket hiába keresünk a katalógusban. 
Nem kevésbbé valószínű, hogy nagyszámú magyaroktól származó 
egyet, értekezések is voltak birtokában, mint a katalógus különböző 
számai alá beosztott és csak a professorok nevével jelölt disser-
tatio-kötegek sejtetni engedik. Érdekes körülmény, bár aligha 
lehet mélyebb okát keresni, hogy a magyar könyvek sok egyéb 
értékessel együtt csak a második ár.erésen, tehát két évvel később 
az előbbinél, kerültek sorra. Nagyon fontos lenne tudni azt is, 
vájjon Voetius ajándék útján vagy vásárlás révén jutott-e hozzájuk. 
A kilenc magyar szerző közt azonban csak öt volt kimutathatólag 
a tanítványa s mivel több csak Utrechtből eltávozta után adta 
ki könyvét, azért az ajándékozás esetében úgy kell tekinteni a 
szerzőket, mint akikkel δ levélileg érintkezett később is. Ha pedig 
vásárlás útján jutott hozzájuk, mi tekintve, hogy kézikönyvek is 
vannak a sorozatban, szintén nem lehetetlen, akkor ez eggyel 
több adat a magyar ref. theolcgia 17. sz-i. jelentőségét illetőleg. 
Legcélszerűbb és talán az igazságnak legmegfelelőbb mint két 
lehetőséget feltételezni. 

Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár lll. kötetéhez 1712. sz. 
A R. Μ. Κ. III. kötetének első részében az 519. lapon van adva 
annak az egyetemi vitairatnak cime, mit lllyefalvi Sz. Miklós 
állítólag 1648-ban tartott volna. Fontos körülmény ezzel szemben 
először is, hogy lllyefalvi 1547. első felében valamikor iratkozott 
be Utrechtbe, honnan ugyanazon év szeptember 3-án már Leiden!: en 
találjuk. Viszont Utrechtben történt újabb beiratkozásáról nincs 
semmi nyom. Nyomósabb adat azonban az, hogy Voetius a 
Disputationes selectae pars 11. ρ. 8^7 868. lapján 1655-ben 
Utrechtben újból kiadta, hol a megvitatás időpontjául arab 

' Magyar könyvszemle 1916. 25X. o. 
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számokkal 1647. március 13-át jelöli meg. Feltételezhetnénk 
azonban, hogy ez utóbbi sajtóhiba, bár könnyebben téved a 
nyomdász a római számozásnál, amikor egységeket rak egymás 
mellé, mint amikor egy meghatározót arab számjegy van előtte, 
de egyéb okok is igazat adnak Voetiusnak. Ha összehasonlítjuk 
ugyanis a jelzett 1712. sz. művet a tényleg 1648-ban nyomott 
17Í1. számmal a címlapon a következő nyomdai különbséget vesszük 
észre. 1. Az évszám az 1712. számún régiebb formában "római 
számokkal van adva, mig az ugyanazon évben legfeljebb pár 
hónapi időkülönbséggel megjelent 1711. számú Szathmári Baka 
Pétertől való ugyancsak Voeiius Gisbert elnöklete alatt tartott 
értekezésen arab számokkal van megjelölve. 2. A nyomdász neve 
az 1712. sz. a. Noortdijcknek, mig a másik 1711. számún 
Nooirtyjcknek van irva. Lényegében a kettő ugyanaz, tehát nem 
hibás, csak más orthographiájú, igy nyomdailag azonnal feltűnő. 
3. Szembeötlő az ívjelzés is, mely C—F,. hihetőleg a C,. éppen 
a cimlap. Akiknek módjukban áll utánna nézni, valószínűleg be-
igazoltan látják azt. Már pedig ha tudjuk, hogy igen sokszor az 
egyetemi értekezések, melyek egyidöben a nyomdában összejöttek, 
egy és ugyanazon folytatólagos ívjelzéssel láttattak el, legfeljebb 
címlapot nyomtattak külön, akkor kétségbevonhatatlan, hógy e 
C ' F. ívjelzés egy olyan előző munkára utal, melynek ívjélzése 
A B.. esetleg A -C,. volt. Mindezek az adatok aztán pontosan 
kapcsolatba hozhatók az 1689. sz. a. Baczorii B. Melchior de 
Fide papistarum c. ugyancsak VOctius Gisbert elnöklete alatt 
ugyanazon tárgykörbe is tartozó értekezéssel. Ε munka nyomdai 
sajátságai a jelzett pontokban teljésen mégfelelnek az 1712-nek, 
elannyira, hogy pl. szintén 1647-ben, de az év utolsó hónapjaiban 
Noortdijcknél nyomtatott 1691. számú értekezésen az évszám már 
arab Számmal van jelölve, mit Noordijck ettől kezdve mindig 
hásznált eílentében Waésberggel, ki úgy az egyetemi érteke-
zéseken, mint egyéb munkákon jobbára római számokkal jélöli 
a nyomtatás évét. Nem felel még az 1712. Számún csupán az év-
számozás, mennyiben a római számok eggyel több egységet tar-
talmaznak és így adják az 1648-ik évet. A nyömdai sajátságok 
tehát már az 1689. számú munka mellett jelöli ki az 1712 sz. 
helyét. De ide utalja egyéb körülmény is, nevezetesen az, amit 
Voetius Gisbert disputának idejéről tudunk.' Ε szerint Voetius' 
rendesen szombati napon d. e. 10—12. és d. u. 2 4-ig 
szokott vitát tartani és a szokásos „loco horisque solitis," mely 
az értekezéseken olvasható, erre utal. Ha másként van a 
vita, akkor mindig jelölve van pl. 1730. sz. „hora prima," 
1313. 1814. másnapon, 1648-ban azonban márc. 13-ra szombat 
nem esett, ellenben igenis 1647-ben és pedig az 1689. sz. 
Baczoni-féle disputát követő héten, mely pontosan egy héttel 

! A. C. Duker. Gisbertus Voetius. Leiden. 1897-1914. II. k. 9—13'. ο. V. 
ö. Estenius. Oratio funebris p. 31. 



190 Miklós Ödíin. 

előbb 1647. márc. 6-án tartatott. Tehát már ezek az adatok is 
bizonyítják, hogy lllyefalví kérdéses munkája, nem, amint hibásan 
fel van véve 1648-iki, hanem 1647-iki utrechti nyomtatvány s 
helye pontosan az 1689. sz. után van. 1790. sz. Nem olyan fontos 
ugyan, mint az előbbi, de mégis tévednének azok, kik a R. Μ 
Κ. III,, kötetének 544. lapján Szathrndri (Ötvös) Istvánnak 1651-ben 
megvitatott értekezése 3. részéről es tleg azt tartanák, hogy az 
s de Maets Károly elnöklete alatt tárgyaltatott meg. Ez nem 
ehetséges azon egyszerű oknál fogva, mert akkor már e professor 
nem volt életben, hanem az év április 20-án hirtelen elhunyt.1 

A harmadik rész azonban Voetius elnöklete alatt lett megvitatva, 
amint erről ugyanő tájékoztat, Politica Ecclesiestica-ja tom. 1. 
pars. II. ρ. 216.2 A jelzett értekezést ugyanis emez Amsterdam 
1666-ban megjelent művébe egész terjedelmében felvette szó-
szeritit, mert de Maets a jelzett értekezést „erudite et pro more 
suo perquam accurrate ac judiciose explicuerit. . . visum fűit, 
dictam disputationem absque ullius vocis mutatione integram 
hic potius exhibere" és „post obitum auctor (qui incidit in 20. Április) 
exctidendam et 10 Maji sub praesidio meo defendendam" s amely 
értekezés 3. része aztán a jelzett munka 242. lapján a következő 
cimet visel: „De sepultura mortuorum, Pars tertia. Quam D 
Caroly de Maetus p. m. Theologiae cum viveret, Professor 
eximius et Ecclesiae Pastor vigilantissimus conscripserat et ad 
editionem pararet, Quanique nunc Favente Deo Opt. Max. sub 
praesidio, D. Gisberti Voetii S. S. Theolog. Doctor ejusdemque 
Facultatis in inclyta Academia Ultrajectina Professor ac ibidem 
in Ecclesia Pastoris vigilantissimi. Publico examini subjicit 
Stephanus Szatthmdri Ungarus. Ad diem 10. Maji. 

1169. sz. A R. Μ. K. m t . 1168. sz. a. Baráti Kálmántól 1616. 
Franeker jelzéssel Szinnyei nyomán adott munkánál az évszám 
sajtóhiba, mert nem akkor, hanem pontosan száz évvel később 
1716-ban mint Ruardus Andala franekeri professor elnöklete alatt 
tartott egyetemi értekezés látott napvilágot, miként igazolja az a 
példány, mely az egykorú franekeri egyetem könyvtárának 
tulajdonaként jelenleg a Provinciáié Bibliotheek-ban (Leeuwardeu) 
őriztetik, de élénken igazolja az is, ami a magyar irodalomban 
is, Zoványi jól szerkesztett és irott Theologiai Ismeretek Tára-
nyomán ismeretes. Nevezetesen Andala Ruard 1665-ben született 
és 1701-ben lett franekeri tanár, végezetül az, hogy az első n agyar 
diák 1623-ban jelent meg Franekerben s ott ez idő előtt semmi-
féle egyetemi „exercitatió"-t nem írhatott. Az 1169. sz. munkának 
tehát semmi helye a „Régi Magyar könyv tá r iban nincs. 

Adalékok a Régi Magyar Könyvtár l—111. kötetéhez. A R. Μ. K. 
1. kötetéhez érdekes adat, hogy az imént jelzett Provinciai« 

1 Dr. Q. I. Loncq C. I. Historische schets der Utrecht'sche Hoosjeschool 
Utrecht 1886. ρ. 67. 

s V. ö. Duker i. ni. III. 4. 60. is. 
I. k. 13. o. 
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Bibliothek (Leeuwarden), mint az egykori franekeri egyetemi 
könyvtár tulajdonát őrzi a Szenczi Molnár-té\e Calvin-lnstitutiojá-
nak fordítását, Hanau. 1624. R. Μ. Κ. 1. 540. sz., a példány 
könyvtári száma Godgeleerdheid N". 784.), melyben Molnár a 
következőket jegyezte sajátkezíileg, mikor azt a könyvtárnak 
ajándékozta: Hunc librum Serenissimi Principis Gabrielis jussu, 
Heidelbergae aerumnabili laboré Ungarice versum, tandem post 
uaufragium, Hanoviae in exilio, typis editum, lllustri Acade-
miae Franekeranae gratulans in eam popularium suorum ingres-
sum, ac felicem adventantibus quoque precens successum, ac in 
ejusdem Academiae petens liberum introltum, amanter et obser-
vanter bonique ominis ergo offert et dedit Lib. M. C. Albertus 
Molnár Interpres per manum Venerandi Academiae ejusdem 
Antecessoris Domini Doctoris Sibrandi Lubberti S. S. Theologiae 
Professoris clarissimi ac veritatis divinae assertoris integerrimi 
Anno Christi Servatoris, Anno 1624 Ipso die festő Pentecostes." 
Hasonlóképen birtokában van ugyané könvvtár az amsterdami 
1685. kiadású, Tótfalusi Kis Miklós-féle bibliának (R. Μ. Κ. I. 
1324. sz., könyvtári szám: Godgeleerdheid. 93.),mely a kiadónak az 
ajándéka a következő bejegyzéssel: „Amplissimae Bibliothecae, 
quae pro lnclyt Academia Franekerana colligitur, ornamentis hoc 
qualequale adjicit Ν. K. lmpressor." E.helyiitt említem meg, hogy 
sejtelmem szerint Kis Miklós mindazon egyet, könyvtárakba, hol 
rragyarok tanultak, küldött ajándékba az általuk nyomott bibliák-
ból. Legalább is az utrechti senatus 1687. dec. 20-iki gyűlésén 
bejelenti Leusden professor, hogy ő egy bibliát kapott Kistől 
ajándékul az egyet, könyvtárnak a következő ajánlással: „Am-
plissimae Bibliothecae celeberrimae Acad. Ultraj. Hoc quicquid 
est ornandae adjecit Nicolaus Kis lmpressor 1687 " Az évszám-
ból egyébként azt következtetem, hogy ez a bibliának csak az 
újszövetségi kiadása (Amsterda i. 1687. R. Μ. Κ. I. 1359.) volt 
s amit talán már megelőzött az 1685-iki kiadásnak (a franekeri-
h^z hasonlóan) ajándékba adása, de nem vettek róla feljegyzést, 
mint most, nevezetesen a senatus azt határozta,1 hogy az ő 
nevében köszönje meg Leusden. Ez is egy adat különben Tót-
falusi Kisnek Leusdenhez való viszonyát illetőleg. Általában nem-
csak ilyen, hanem másnemű adatok is vannak, hogy magyar 
tanulók könyveket adományoztak az egyetemek könyvtárainak, 
hol tanultak. Tsernátoni István és Bóka Elekről fel van jegyezve, 
hogy a franekeri egyetemet gazdagították könyvadományaikkal.* 

1 Acta Senatus Academiae Ultrajcctinae. Tom 11 ρ. 22 (Kézirat. Genieente 
archief. Utrecht 139. sz.) 

'' Az előbbi Joan Cameronis Opera. Genevae 1642 (V. ö. Catalogus 
librorum bibliothecae publicae, quae est in Acad. Franekerana. Fr»neker 
1713. p. 48.), az utóbbi Nóvum Testamentum Graecum, ex vers D. Erasmi 
ad Graecam veritatem genuinumque sensum emendata, una cum Μ. Matthaei 
Glossa compendiaria in Nóvum Testamentum. Basileae. 1576. 4°. ajándékozta 
1768-ban. (V. ö. U. a. Continuatio II p. 2a és 25.. úgyszintén Syst Cat d. 
Prov. Bibi. van Friesland (LeeuWarden) V. ρ. 1607.). 
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Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz, de a magyar kultúr-
történethez mindenesetre érdekes adat. 

Az utrechti egyetem könyvtára pedig a R. Μ. Κ. II. kötetének 
106. és 281. számait őrzi, mely Gomarus Ferenc leideni, később 
groningeni tanár tulajdona volt s melyhez az akkor még a város 
tulajdonában levő könyvtár Gornarus halála után jutott auctio 
ntján 1641-ben, miként azt az 1718-iki utrechti egyet, könyvtár-
katalógushoz csatolt kézirati bejegyzések igazolják, melyeket egy-
korú készítője a városi Registerboekból vett át. Ez a két könyv 
más szempontból is és pedig abból érdekes, mert az egyik Dávid 
Ferenc, a másik meg Etiyedi György munkája, akikben mint 
antitrinitáriusokban Gomarus elvi ellenségeit látta, a jelzett 
munkákat sajátkezíileg irt jegyzetekkel látta el s azok állításait 
„Opera oir.nia"-ja (Amsterdam, 1664. Ezek között igen sok 
Gomarus kéziratos egyetemi előadása) egyes lapjain részben a 
megtámadottat, különösen Enyedit megnevezve, részben meg-
nevezetleniil azok egyes állításait iparkodott megcáfolni. Itt talá-
lom szükségesnek megemlíteni, hogy az amsterdami doopsgezinde 
(anabaptista) gyülekezet könyvtára szintén őriz egy példányt 
Envedi e művéből, ntely azonban későbbi (Greilinger 1670) ki-
adás. Talán érdemes lesz, ha eddig még nem nyilvánította valaki, 
úgy azt a gyanúmat kifejezni, hogy ezt a kiadást alighanem 
anabaptisták rendezték s í j tó alá, mert Groningen épen egyik 
főfészkük volt nekik abban az időben. A holland ana-
baptistákra pedig tudvalevőleg hamarosan (a 17. sz. elején) nagy 
hatással volt az antitrinitárizmus. 

Megemlítendőnek tartom még mint adalékokat, hogy a mái-
ismeretes holland leihelyek mellett még a következő helyeken 
találni a Régi Magyar Könyvtár 111-ik kötetének egyes számait. 
A már többszörösen emiitett Provinciáié Bibliotheek (Leeuwarden) 
szintén mint a régi franekeri egyetem tulajdonát őrzi a követ-
kező számú dissertatiókaf: 3989. 4084. 4085. 4180. 4182. és 
ugyané könyvtár még az 1077. sz. kéziratgyüjteményben, nyom-
tatásban azonban, a 4719. számút. Szegedi Kis István Theologiae 
sincerae loci communes c. munkájából az 5. kiadás (Basel 1608. 
R. Μ. Κ. III., 1052. sz.) egy példánya található az egykori Athe-
naeum-bibliotheekben (Deventer). Úgyszintén egy magánszemély-
nek ajándékából (19. sz. eleje) a Provinciáié Bibliotheekban 
(Middelburg). A rotterdami remontráns gyülekezet könyvtára 
pedig birtokában van Mogyorósi Elek Panoplia christiana. 
Franeker. 1641. c. munkájának. 

Miklós Ödön. 


