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Apáczai Csere János könyvajándéka  Mintegy négy évtizeddel ezelőtt rövid ismertetés jelent meg Gömöri György tollából az erdélyi tudós egy hollandiai könyvbejegyzéséről.1 Az ajánlást tartalmazó kötetet2 nemrég e sorok írójának is alkalma volt kézbe venni, és ennek alapján azt a következtetés vonta le, hogy az ajánlás korábban közölt szövegét pontosítani lehet, ennek alapján pedig az említett közleményben tett megállapítások helyesbíthetők, illetve az ott megfogalmazott kérdések a szakirodalom és a releváns levéltári források alapján megválaszolhatók. Apáczai Szenci Molnár Albert Hanauban 1610-ben megjelent Nova Grammatica című művét3 ajándékozta a harderwijki egyetem egyik oktató-jának.4 A bejegyzés szövegét a korábbi közlemény szerzője így olvasta:  Clariss(im)o ac Doctiss(im)o <kihúzott szöveg> Hard. Rector Philosophiaeque Profess. extraordinario mittit Johannes Apatzeus.5  Miután megállapítja, hogy a könyvet nem vágták körül, hozzáfűzi, hogy a néhány áthúzott szót tartalmazó részen valószínűleg a „Dno Rudigero Hor-na” szavak láthatók. Ebből kiindulva arra a következtetésre jut, hogy „Apáczai névre szóló dedikációt kezdett írni, de aztán meggondolta magát, s így lett a megajándékozottból a harderwijki egyetem rektora, aki egy-szersmind a filozófia rendkívüli professzora.”6 Mivel az adott időszakban a harderwijki egyetemen más Rudiger keresztnevű rendkívüli filozófiapro-fesszor nem volt, mint a vilniusi születésű Rutgerus Hermannides (1618/9–1680), azt a megállapítást teszi, hogy a megajándékozott az utóbbi személy volt. Miután az áthúzott szavak – mint alább látni fogjuk – téves olvasata kapcsán megemlíti, hogy 1653-ban Georgius Horn (1620–1670) történész és geográfus professzor volt az egyetem rektora, így zárja gondo-latmenetét: „Elképzelhető, hogy Hermannides, aki lengyelországi születésű német volt, érdeklődött a magyar nyelv iránt, és erre Apáczai emlékezett, de a keresztnevekre már nem emlékezett. Összekeverte Hermannidest, a Rutgerust Hornnal, a Georgiusszal, a filozófust a rektor-történésszel – ezért kellett néhány szót törölnie ajánlásából.”7 

                                                   
1  GÖMÖRI GYÖRGY: Apáczai-bejegyzés egy hágai könyvben. In: Utunk, 1979. No. 25., 6. 

p. (továbbiakban: GÖMÖRI, 1979.) 
2  Lelőhelye: Királyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek), Hága, jelzete: 654 C 39. 
3  SZENCI MOLNÁR ALBERT: Novae grammaticae Ungaricae, succincta methodo 

comprehensae et perspicuis exemplis illustratae libri duo. Hannoviae, 1610. (RMK I. 
422. = RMNy 995.) 

4  A kötetet Apáczai rekonstruált könyvtárának részeként számon tartja a szakirodalom. 
Vö. SEBESTYÉN MIHÁLY: Adalékok Apáczai Csere János könyvtárának rekonstruálásá-
hoz. In: Magyar Könyvszemle, 1991. 377. p. (24. sz. tétel) (továbbiakban: SEBESTYÉN, 
1991.) 

5  GÖMÖRI, 1979. 
6  Uo. 
7  Uo. 
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  Apáczai Csere János ajánló sorai Rutgerus Hermannides harderwijki tanár számára az utóbbinak ajándékozott Szenci Molnár Albert műben, 1651 körül Királyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek), Hága, jelzete: 654 C 39. 
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A bejegyzést alaposabban szemügyre véve megállapítható, hogy a mű-vet igenis körbevágták, amit az is mutat, hogy az ajánlás első sorának vé-gén levő szóból (viro) csak egy v betű látszik. A tintával áthúzott szavakat valóban el lehet olvasni, de másképp, mint ahogy a korábbi közleményben szerepel. Az ajánló sorok helyes olvasata a következő:8  Clariss(im)o ac Doctiss(im)o v[iro] <D(omino) Rudigero Herma[nnidae]9 Scholae> Hard(erovicensis) Rector[i]10 Philosophiaeque Profess(ori) extraordinario mittit Johannes Apatzaeus11  Ebből kitűnik, hogy a megajándékozott személy a harderwijki iskola (kora-beli latin nevén gymnasium) és nem az egyetem rektora volt, és e tiszte mellett volt rendkívüli filozófiaprofesszor (az egyetemen). És valóban: Hermannides 1647-től a harderwijki Gymmasium Velavicum,12 azaz a vá-rosi iskola (holland nevén: latijnse school)13 rektoraként működött. Egye-temi tanárrá 1648-ban nevezték ki, így a bejegyzésből kiderül, hogy Apác-zai pontosan tisztában volt Hermannides tisztségeivel, vagyis azzal, hogy egyszerre két tisztsége volt. Hermannides 1639-ben a deventeri athenaeumba, majd 1643-ban a leideni egyetemre iratkozott be teológiát tanulni. 1647-ben lett a harder-wijki latin iskola rektora, ezt a tisztséget 1667-ig töltötte be. 1648-ban ne-vezték ki a logika rendkívüli professzorává a város egyetemén. Az, hogy Hermannides az előbbi tárgyat oktatta, nem mond ellent az Apáczai be-jegyzésében feltüntetett titulusnak (philosophiae professor extraordina-rius), mivel az egyetemen a filozófia szak keretén belül három tanár adott elő: Hermannides a logikát, Francius Jacobus Cochius (1603/4–1669) az etikát és Gisbert van Isendoorn (1601–1657) a fizikát. Ez utóbbi volt hár-muk közül a „professor primarius”,14 és Apáczai harderwijki doktorálása idején az egyetem rektora. Hermannides 1654-től a történelem és az állam-tudományok rendes professzora lett az egyetemen, mely tisztséget haláláig, 1680-ig viselte, a filozófia doktora címet 1657-ben honoris causa kapta 
                                                   
8  A korábbi közlésből kimaradt, illetve helytelen olvasatú szavakat és betűket kurzív 

szedéssel jelölöm, és szögletes zárójelben adom meg a kötet körbevágása, illetve a 
lapszél visszahajlása miatt nem látható, de kikövetkeztethető részeket. 

9  A szögletes zárójelben levő rész a kötet körbevágása miatt nem látszik. 
10  Az i a lapszél visszahajlása miatt nem látszik. 
11  A helyes olvasat azért Apatzaeus, mert az ajándékozó nevében a „z” betű után 

ugyanaz az írásjel szerepel, mint a Philosophiaeque szóban a szóközi „phi” 
betűkapcsolat után. 

12  A melléknév Gelderland tartomány Weluwe nevű tájegységére utal. 
13  Az iskola történetére ld.: EVERS, M. – POP-VERHEY, I.: Het Gymnasium Velavicum te 

Harderwijk 1600–1815. In: ’Tot meesten nut ende dienst van de jeught’. Een onderzoek 
naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580–1815. Ed.: Bastiaanse, R. – Bots, H. – 
Evers, M. Zutphen, 1984. (Gelderse historische reeks, 16.) 268–295. p. 

14  KROP, H.: Tussen wetenschap en levensleer. De beoefening der wijsbegeerte aan de 
universiteit te Harderwijk. In: Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van 
de Gelderse universiteit in Harderwijk (1648–1811). Ed.: Bots, J. M. H. – Evers, M. – 
Frijhoff, W. Th. M. et al. Hilversum, 2000. (továbbiakban: Het Gelders Athene, 
2002.) 134. p. 
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meg. Ennek ellenére tudományos munkásságot nem a logika vagy a filozó-fia terén fejtett ki, hanem főleg földrajzi és történeti műveket írt Angliáról, Skóciáról és Írországról, valamint a skandináv országokról, és kiadta né-hány klasszikus auctor művét.15 Apáczai Hermannidesszel – akinek neve az erdélyi tudós bejegyzésé-ről hírt adó közlemény előtti szakirodalomban nem merült fel, így Bán Imre monográfiájában16 sem szerepel – minden bizonnyal a teológiai dok-tori cím megszerzése érdekében létrejött 1651-es harderwijki útja során ismerkedett meg. A harderwijki tanár életrajza arra is rávilágít, hogy isme-retségük nem köthető közvetlenül Apáczai doktorálásához, hiszen Her-mannides nem foglalkozott teológiával, személyében viszont újabb hollan-diai személlyel bővült az erdélyi tudós ottani ismerőseinek amúgy nem túl sok nevet tartalmazó névsora.  A harderwijki professzor Apáczain kívüli magyar kapcsolatai nem is-mertek, de nem kizárt, hogy már a későbbi erdélyi tanár előtt is találkozott magyarokkal. Deventerben erre nem volt lehetősége, mivel az első magyar diák csak 1644-ben iratkozott be az ottani athenaeumba,17 Hermannides viszont 1643-tól már Leidenben tanult, ott viszont megismerkedhetett magyar diákokkal, hiszen abban az évben számosan iratkoztak be közülük az ottani egyetemre.18 A harderwijki tanár a korabeli források szerint mindössze három diáknak volt promotora, ezek között viszont nem voltak magyarok.19 Mivel Apáczai bejegyzése nem tartalmaz dátumot, és Hermannidest két említett tisztségébe még az erdélyi tudós harderwijki látogatása előtt (1647-ben, illetve 1648-ben) nevezték ki, ezek nem visznek közelebb az ajándékozás időpontjának megállapításához. Gömörivel ellentétben, aki – nem tudni, mi alapján – azt feltételezte, hogy Apáczai „Utrechtből küldhet-te 1653-ban, nem sokkal hazatérése előtt a Molnár-Grammatikát át” har-derwijki tanárismerősének, idevonatkozó adatok hiányában csak annyit állapíthatunk meg, hogy az ajándékozásra minden bizonnyal Apáczai 1651 tavaszán lezajlott harderwijki útja után került sor. A kötet későbbi sorsával kapcsolatban Gömöri úgy vélte, hogy az ké-sőbb az egyetem már említett rektorához, Georgius Hornhoz került, akit a kötet nem érdekelt túlságosan, így továbbadta azt az egyetem könyvtárá-nak, és emiatt került át annak felszámolásakor (a harderwijki egyetem megszűnését követően) a hágai Királyi Könyvtárba.20 Bár az előbbiekben már bizonyítottam, hogy a megajándékozott csakis Hermannides lehetett, a teljesség igényével megnéztem Horn könyv-

                                                   
15  HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE: Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium il-

lustre en de Hogeschool te Hardewijk, 1599–1811. Harderwijk, 1960. (továbbiakban: 
HAAN, 1960.) 55–57. p. 

16  BÁN IMRE: Apáczai Csere János. Bp., 1958. (továbbiakban: BÁN, 1958.) 
17  BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595–

1918. Bp., 2007. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15.) (továbbiak-
ban: BOZZAY–LADÁNYI, 2007.) 2437. skk. 

18  BOZZAY–LADÁNYI, 2007. 2655–2673. 
19  HAAN, 1960, 57. p. 
20  GÖMÖRI, 1979. 
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tárának jegyzékét is,21 mely – nem meglepő módon – nem tartalmazza az  Apáczai által ajándékba adott könyvet, így azt nem is adhatta tovább az egyetem könyvtárának. Ugyancsak a teljes körű kitekintés igényével átnéz-tem a harderwijki egyetem könyvtárának releváns katalógusait is,22 de egyikben sincs nyoma az Apáczai által ajándékba adott kötetnek. Így az-után, amikor a könyvtárat az egyetem megszűnése után, 1819-ben felszá-molták, a kötet nem kerülhetett Hágába, annál is kevésbé, mert a könyvtári állományán a deventeri athenaeum könyvtára és az arnhemi közkönyvtár osztozott.23 Hermannides könyvtárának nem maradt fenn a jegyzéke, és arra sincs adat, hogy könyveit 1680-ban bekövetkezett halála után elárverezték volna. Van viszont arra, hogy a szintén Harderwijkben lectorként jogi előadásokat tartó, Theodorus nevű fia könyveit annak halála után 1678-ban Leidenben aukcióra bocsátották.24 Mivel az apa halt meg később, nem áll meg az a feltételezés, hogy az apa könyvtára (benne Apáczai ajándékkötetével) az idősebb Hermannidestől előbb fiához került, és az utóbbi könyvtárának elárverezésekor került ki a könyvtár állományából. Inkább valószínű, hogy – mivel az apának volt egy másik, szintén Rutgerus nevű fia is, akinek halá-lozási dátuma nem ismert, viszont egy 1696-ban megjelent művének25 kiadási dátuma alapján nyilvánvalóan ezt követően hunyt el – az Apáczai-bejegyzést tartalmazó kötetet előbb az ifjabb Rutgerus kaphatta meg, és az ő könyvtárának megszűnésekor hagyományozódott a rokonokra vagy eset-leg azonnal a használt könyvek piacára került. Ennek fényében érthető, hogy a megajándékozott nevét az új tulajdonos törölte, mivel az nem neki szólt. A bejegyzés jelentősége abban áll, hogy jelenleg az itt bemutatott az egyetlen olyan ismert kötet, melyről tudható, hogy azt Apáczai külföldi ismerősének ajándékozta, pedig joggal feltételezhető, hogy nem ez volt az egyetlen mű, mellyel a későbbi erdélyi tanár holland ismerőseinek kedves-kedett. Harderwijkben megvédett doktori disszertációjából26 nyilván szá-mos holland ismerősének küldött, ezeknek a példányoknak azonban a 
                                                   
21  Bibliotheca rarissimorum et elegantium theologorum, juridicorum, medicorum, 

chymicorum; praesertim historicorum et literatorum, ut et manuscriptorum 
chymicorum librorum, D. Joan. Georgii Hornii, historiarum professoris in Academia 
Lugd. Batava celeberrimi. Lugduni Batavorum, 1673. 

22  A kronológiai szempontból szóba jöhető (kéziratos) katalógusok 1671-ből, 1690-ből, 
1710 utánról és 1725 utánról származnak. Lelőhelyük: Gelders Archief, Arnhem, 
Archief van de Academie te Harderwijk, inv. nr. 154–157. A katalógusokra ld.: 
LANKHORST, O. S.: De bibliotheek van de Gelderse Academie te Harderwijk – thans te 
Deventer. In: Het Gelders Athene, 2000. 101–103. p. 

23  Het Gelders Athene, 2000. 112. p. 
24  Az árverésre 1678. szeptember 19-én Leidenben került sor. Vö.: www.bibliopolis.nl – 

2017. augusztus. (Az aukció katalógusából jelenleg nem ismert példány.) 
25  Rutgeri Hermannidae in novam editionem Pomponii Melae ab Jacobo Gronovio viro 

celeberrimo procuratam. [S. l.], 1696. Vö.: BOUMAN, HERMANNUS: Geschiedenis van 
de voormalige Gerdersche hoogeschool en hare hoogleeraren. Eerste deel. Utrecht, 
1844. 184. p. 

26  Disputatio theologica inauguralis de primi hominis apostasia. Hardervici, 1651. 
(RMK III. 1773.) 
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korabeli holland aukciós katalógusokban nem lehet nyomára bukkanni, mivel ezekben a disputációkat és disszertációkat nem sorolták fel tételesen, csak annyit jegyeztek meg, hogy az adott könyvhagyaték kötegekben ilye-neket tartalmaz. Mivel Apáczai harderwijki műve az előbbiek értelmében műfaja miatt a korabeli, árverésre bocsátott magánkönyvtárak jegyzékeiben önálló tétel-ként nem bukkanhat fel, és hollandiai könyvtárakban sincs belőle példány, inkább azt érdemes számba venni, hogy az Utrechtben 1655-ben megjelent Magyar Encyclopaediából kerülhetett-e valahová Hollandiában példány, és ha igen, kihez. A Gisbertus Voetius utrechti teológiaprofesszorral való intenzív vi-szonyára maga Apáczai utal 1658-ban az erdélyi egyetem létrehozásának szükségességéről szóló művében,27 ezért az utrechti tanár az első számú jelölt arra, mint akit ezzel az erdélyi tudós megajándékozhatott. Voetius könyvtárának magyar vonatkozású állományát Miklós Ödön már korábban feltárta,28 de Apáczai egyik műve sem szerepel benne. A magyar vonatkozá-sú könyvek között két közelebbről meg nem határozott „liber hungaricus” is fel van tüntetve, ezekről Miklós – nem tudni, milyen alapon – azt feltéte-lezte, hogy az egyik „Tsepregi Turkovics Mihály Perkins fordítása volt (A lelkiismeretnek akadékiról. Amsterdam 1648.),29 melyhez Voetius tudvale-vőleg ajánló sorokat írt, a másik pedig talán szintén a század közepén ma-gyarra fordított és Hollandiában nyomatott munka, melyet talán mint tanár kapott emlékül valamelyik hallgatójától s amelynek fordítására talán éppen ő buzdította fel.”30 Mivel a többi magyar vonatkozású mű egyikének címe sem magyar nyelvű, nagyon valószínű, hogy a „liber hungaricus” meg-jelölés arra utal, hogy a kötetek magyar nyelvűek voltak, és ezek közül az egyik reálisan lehetett az Encyclopaedia. A másik szóba jöhető megajándékozott a német származású Henricus Floccenius (Heinrich Flocken) teológiaprofesszor, Apáczai harderwijki promotora, akiről az előbbi egy Utrechtben, 1651 szeptemberében kelt levelében meleg szavakkal emlékezik meg, illetve a címzett révén üdvözle-tét küldi neki.31 Sajnos Floccenius könyvtárának nem maradt fenn a jegy-zéke, így feltételezésünk az ő esetében nem ellenőrizhető. Az Encyclopaedia korabeli holland magánkönyvtárakban való esetleges felbukkanása egyéb-ként is óvatosan kezelendő, mivel nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető magától Apáczaitól kapta a kötetet, tekintve hogy a mű még 1665-ben és nem sokkal azután is kapható volt Hollandiában.32 
                                                   
27  A magyar nemzetben immár elvégtére egy academia felállításának módja és for-

mája c. műről van szó. Idézi: BÁN, 1958. 123. p. 
28  MIKLÓS ÖDÖN: Könyvészeti jegyzetek Hollandiából. In: Theologiai Szaklap, 1917. 

187–188. p. (továbbiakban: MIKLÓS, 1917.) 
29  Ama Szent Iras feitegetesben hatalmas és igen tudos doctornak, G. Perkinsusnak A 

lelki-ismeretnek akadekirol írott drága szép tanításának elsö könyvében az akarmi 
okbol meg-félemlet és rettegö lelki esmeretnek meg-vigasztalására és gyogitásara [!] 
le-tött istenes orvoslasi. Amszterdam, 1648. (RMK I. 800. = RMNY 2201.) 

30  MIKLÓS, 1917. 188. p. 
31  BÁN, 1958. 136., 144., 145. p. 
32  NÉMETH S. KATALIN: Magyar könyvek a 17. századi holland könyvpiacon. In: Magyar 

Könyvszemle, 1986. 307., 309. p. 
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Az eddig említett személyeken kívül érdemesnek tűnt még annak le-hetőségét megvizsgálni, hogy Apáczai küldött-e esetleg példányt disszertá-ciójából vagy az Encyclopaediából a korabeli hollandiai közkönyvtáraknak. E feltételezést az teszi megalapozottá, hogy a hasonlóan öntudatos Tótfalu-si Kis Miklós harmincegynéhány évvel később négy könyvtárnak (az amsz-terdami városi könyvtárnak, a franekeri, a leideni és az utrechti egyetemi könyvtárnak) ajándékozott példányt az Aranyos Bibliából.33 Sajnos a harderwijki34 és a többi egyetemi könyvtár (Franeker, Utrecht, Groningen, Leiden),35 valamint az amszterdami városi könyvtár (1655-höz, vagyis az Encylopaedia megjelenési évéhez legközelebb eső) katalógusainak36 e szempont alapján történt vizsgálata sem hozott pozitív eredményt. Apá-czait – ha volt ilyen szándéka – nyilván az is hátráltathatta, hogy amikor fő műve Utrechtben megjelent – Tótfalusival ellentétben –, már Erdélyben volt, ahonnan nehezebb volt a példányok eljuttatását a megfelelő címzet-tekhez megszervezni. Az eddigiek alapján a hágai kötet még inkább felértékelődik: amíg nem kerül elő Apáczai saját műveinek holland személynek dedikált példá-nya, ez az egyetlen emléke annak, hogy az erdélyi tudós ismerőseinek Hol-landiában is ajándékozott könyvet.37 (Bujtás László Zsigmond)   

                                                   
33  BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: „Könyveimet békötöttem … mégpedig többire aranyosan” 

– A Tótfalusi-Biblia amszterdami kötéseinek ismeretlen altípusáról. In: Acta 
Historiae Litterarum Hungaricarum, 2011. 83., 86–88. p. 

34  Catalogus bibliothecae publicae Gelro-Zutphanicae, 1671. (Gelders Archief, Arnhem, 
Archief van de Academie te Harderwijk, inv. nr. 154) 

35  Catalogus librorum bibliothecae publicae quae est in illustrium Frisiae ordinum 
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