
                                  OKA  
Apáti Miklós 1686-os leideni disputációjának újabb dedikált példánya 
 A debreceni református kollégiumból 1685-ben kiköszönő és évekig Hol-landiában tanuló, majd 1689-ben történt hazatérte után a tiszántúli refor-mátus egyházkerület különböző helyein, legutoljára a debreceni ispotály lelkészeként szolgáló Apáti Miklós életúja iránt az utóbbi években örvende-tes módon megélénkült az érdeklődés. Előkerült egy ismeretlen, latin nyel-vű verse, amely erős botanikai érdeklődésére vet fényt,1 sor került könyvtá-rának rekonstrukciójára,2 és megjelent eddigi legteljesebb, rekonstruált életrajza is.3 Apáti hosszú peregrinációja első, nagyobb részét Leidenben töltötte, itt született jelenleg ismert két disputációja is. Az első 1686-ban jelent meg három részben,4 a második 1687 tavaszán,5 az első Christophorus Wittichi-us (1625–1687), a második Jacobus Gaillard (1620–1688) leideni teológia-professzorok elnökletével. Korábbi és hosszabb munkájában az urim és tummimot,6 a későbbiben Mózes botját választotta témájául. Hogy Apáti a kor szokásai szerint hazai támogatóinak példányt kül-dött disputációiból, arra első kinti munkája, az Urim et Thummim a bizo-nyíték: ennek Teleki Mihály erdélyi kancellárnak küldött dedikált példánya ma Sárospatakon található.7 Apáti disputációiból Hollandiában a Leideni Egyetemi Könyvtárban (Universiteitsbibliotheek Leiden) és az Amszterdami Egyetemi Könyvtár-ban (Universiteitsbibliotheek Amsterdam) található példány. Az előbbi helyen az Urim et Thummim harmadik részét őrzik,8 az utóbbin mindkét munkája fellelhető.9 Dedikáció csak az Urim et Thummim amszterdami példányában10 van:  

                                                   
1 BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: Apáti Miklós ismeretlen verse a Hortus Malabaricusban. (1689) In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2006. Szerk.: Uj-váry Gábor. Bp., 2006. 99–114. p. 
2 OLÁH RÓBERT: Egy református lelkész könyves műveltsége. Apáti Madár Miklós olvas-mányai. I-II. In: Magyar Könyvszemle, 2013. 2. sz. 145–164. p., 3. sz. 322–335. p. (továbbiakban: OLÁH, 2013/1.) 
3 UŐ: Újabb adalékok és helyesbítések Apáti Madár Miklós életrajzához. In: Egyháztör-téneti Szemle, 2013. 4. sz. 3–13. p. (továbbiakban: OLÁH, 2013/2.) 
4 Disputatio theologico-critica tripertia naturae tōn ūrīm we-tūmīm Urim et Thummim ad mentem Scripturae Sacrae, supertatis heterogeneis opinionibus enucleandae consecraneae […] pars I-III. Publicae eruditorum subjicit censurae Nicolaus Apáti, Ungarus à Debrecen. Lugduni Batavorum, 1686. (RMK. III. 3402.) (továbbiakban: APÁTI, 1686.) 
5 Disputatio theologica de virga Mosis. […] Publice sustinendo operam dabit Nicolaus Apáti, Ungarus à Debrecen. Lugduni Batavorum, 1687. (RMK. III. 3445.) 
6 A bibliai zsidó főpapok ruháján viselt, 12 drágakővel díszített és a jövő fürkészésére használt tárgy. 
7 OLÁH, 2013/2. 5. p. 
8 Jelzete: 241 G 13: 14. 
9 Jelzetük: Urim et Thummim: O 99-949 (1-3); De virga Mosis: O 01-1622. 
10 A kötetet az idők során nyilván a bekötés miatt körbevágták, másrészt a címlap jobb szélén középtájt egy fehér színű papírcsíkkal ragasztották le feltehetőleg azért, hogy a beszakadt lapszél ne hasadjon tovább. 
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Clarissimo [Viro D(omi)no]11 Johanni Bra[unio S(acro)s(anctae) T(heologiae) D(octori)] ejusdemque ut [et Hebrae Linguae] Groningae Oml(andorum) Professori O(rdinario) et in Templo Acad(emico) Verb(i) D(ei) Praeconi Solertissimo, Domino Suo in aeternum Venerando, mittit Autor M(anu) S(ua)  A dátum nélküli bejegyzés szerint Apáti munkáját Johannes Brauni-usnak küldte meg, aki Groningenben a teológia doktora, valamint a teoló-gia és a héber nyelv rendes professzora volt, és emellett az ottani egyetemi templom lelkészi tisztét is betöltötte. Az amszterdami példány arról tanús-kodik, hogy a magyar diák nemcsak haza küldött dedikált példányokat, hanem Hollandiában is ajándékozott művéből ajánló sorok kíséretében. A német származású Johannes Braunius (eredeti nevén: Johannes Braun) Karlsruhéban született 1628-ban. Miután apja a városba törő csá-szári katonák vérengzése során meghal, anyjával Hollandiába menekültek. Leideni egyetemi tanulmányai után több kisebb egyházközség után Nij-megenben volt lelkész és az ottani athenaeumban a keleti nyelvek tanára. 1680-ban jelent meg Vestitus Sacerdotum című hebraisztikai tárgyú mun-kája a zsidó papok öltözetéről12 – ennek köszönhetően hívták meg a gro-ningeni egyetemre, ahol a teológiát és a héber nyelvet oktatta egészen 1708-ban bekövetkezett haláláig.13 Beiktatásakor megbízást kapott a gro-ningeni egyetemi templom lelkészi feladatainak ellátására is.14 Már gronin-geni időszakában jelent meg 1688-ban Doctrina foederum című kötete,15 melyben a szövetségi teológia összefoglalását adja. A hollandiai peregrináció kutatói számára Braunius neve nem isme-retlen. Bár jelenleg csak egyetlen olyan disputáció ismert, amelyet magyar diák az ő elnökletével védett meg,16 tudunk más magyarországi és erdélyi kapcsolatairól is. A groningeni professzort itthon övező tiszteletet jelzi, hogy ifj. Köleséri Sámuel hollandiai tanulmányai során 1683-ban szintén küldött neki disputációiból, sőt Braunius válaszolt is arra a levelére, amely-

                                                   
11 A papírcsík miatt a dedikáció egy része nem látható. Köszönet drs. Jos van Waterschoot úrnak, az Amszterdami Egyetemi Könyvtár Különgyűjteménye vezetőjének az el-lenfényben készült fényképekért, melyeknek köszönhetően a dedikáció eltakart ré-szei is olvashatóvá váltak. A csík miatt nem látható részeket szögletes zárójelben közlöm. 
12 Bigdē kohanīm, id est Vestitus sacerdotum Hebraeorum, sive Commentarius amplissimus in Exodi cap. XXVIII, ac XXIX. et Levit. cap. XVI. (Két helyen, Amsz-terdamban és Leidenben is megjelent 1680-ban.) 
13 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Eds.: Houtman, C. – Sluis, J. van et al. V. Kampen, 2001. 87–89. p. 
14 BOELES, W. B. S.: Levensschetsen der Groninger hoogleraren. In: Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest. Ed.: Jonckbloet, W. J. A. Groningen, 1864. 48. p. 
15 Doctrina foederum, sive systema theologica didacticae et elencticae. Amstelodami, 1688. Néhány évvel később megjelent hollandul is: Leere der verbonden, ofte Kort begryp der onderwysige en wederleggige godgeleerdheid. Amsterdam, 1694. 
16 Gidófalvi V. Péter enyedi diák 1695-ben disputált Braunius elnökletével. Vö. Disputatio theologica de planctu חסוז thammuz quarta. Ezechielis cap. VIII. com. XIV. Quam ope divina, praeside [...] Dno. Johanne Braunio [...] Publice tuebitur Petrus V. Gidofalvi, Transylv. Ungarus. Groningae, 1695. (RMK III. 3939.) 
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lyel együtt a magyar diák munkáit Brauniushoz eljuttatta.17 Köleséri és Apáti ajándékozásában közös, hogy mindketten küldik, tehát nem szemé-lyesen adják át munkáikat, de ennél fontosabb, hogy egyikük sem volt Bra-unius tanítványa, ennek ellenére fontosnak tartották disputációikkal meg-ajándékozni a groningeni tanárt. Köleséri után egy szűk évtizeddel, 1697-ben az erdélyi Teleki Pál is kapcsolatba került Brauniusszal hollandiai tanulmányútja során. A gronin-geni professzor az erdélyi főúrhoz írt levelében a Vestitus sacerdotum újabb kiadásának előkészületeiről és további készülő műveiről tájékoztatta a címzettet.18 Bár voltak olyan hollandiai professzorok, akik Magyarorszá-gon és Erdélyben Brauniusnál ismertebbek voltak, a fentiekből látható, hogy nagy presztízse volt, amit az is mutat, hogy egy, a személyével kapcso-latos anekdota bekerült Hermányi Dienes József Nagyenyedi Demokritus című gyűjteményébe.19 A coccejánus groningeni tanár a korabeli Magyarországom és Erdély-ben persze leginkább korábban említett két műve miatt volt ismert, me-lyekből számos itthoni és erdélyi könyvtárban található példány.20 Mint már volt róla szó, Apáti dedikációja szerint a magyar szerző küldte és nem személyesen nyújtotta át munkáját. Bár Apáti főművében, a Vita triumphansban beszámol arról, hogy Leiden után úton Franekerbe – ahol később beiratkozott az ottani egyetemre és hosszabb ideig tartózko-dott – 1687 szeptemberében járt Groningenben is, nem említi, hogy talál-kozott volna a professzorral.21 Így az általános szerzői attitűdből kiindulva az a legvalószínűbb, hogy Apáti a disputáció megjelenését követően nem sokkal, még 1686 végén, 1687 elején küldte meg Groningenbe munkájának dedikált példányát. Apáti munkájának előbbiekben ismertetett példánya nemcsak azért fontos, mert a magyar szerzővel újabb személlyel bővül a Brauniusszal kapcsolatba került magyarok köre, hanem azért is, mert bizonyítékkal szolgál arra, hogy a megajándékozott professzor valóban kézbe vette a neki dedikált munkát. Braunius a magyar szerző három részes munkájának első részében a lapszélen két helyen fűzött Apáti szövegéhez megjegyzést. Az első a dispu-táció elején található, ahol Apáti az V. pontban az urim és tummimmal korábban foglalkozó szerzőket idézi, a sort Brauniusszal zárva. Bár Brau-

                                                   
17 BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: Adalékok Köleséri Sámuel hollandiai peregrinációjához és kapcsolatrendszeréhez. (1679–1685) In: Köleséri Sámuel és az európai felvilágoso-dás. Tanulmányok és szövegek. Kolozsvár, 2016. (Kölesériana, 3.) 93–95. p. 
18 Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Szerk.: Font Zsuzsanna. Szeged, 1989. (Fontes Rerum Hungaricarum, 3.) 162–163. p. 
19 Nagy Enyedi síró Heráklitus, és – Hól mosolygó ’s hól kaczagó Demokritus. In: Her-mányi Dienes József szépprózai munkái. Sajtó alá rend.: S. Sárdi Margit. Bp., 1992. (Régi Magyar Prózai Emlékek, 9.) 300–301. p. 
20 Ld. még az Adattár 16–18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozat (Szeged, 1965–) 1750 előtti köz- és magángyűjteményi katalógusait közzétevő köte-teit is. 
21 Vita triumphans civilis, sive Universa vitae humanae peripheria, ad mentem […] Renati Des Cartes ex unico centro deducta. Amstelodami, 1688. 140. p. 
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niust nagy tisztelettel említi,22 az mégis a következő megjegyzést teszi a lapszélen:  Ineptissimus nugator vult aliquid videri, quare me allegat et refutat: quamvis contrariam foveam sententiam, hanc inter falsas proferam, sed tantum ut praecedenti probabiliorem, si ulla esset probabilis. Veram sententiam meam pono pag. 778 et seqq. Quam ipse hic sciolus postea, magno apparatu, ac si ejus esset inventor, suam facit. Vide infra § XIII. XIV.23  Magyar fordításban:  Az igen dőre hetvenkedő bölcsnek akar látszani, amiért engem idéz és cá-fol: noha az ellentétes véleményt védelmezem, ezt a hamisak között tár-gyalom, úgy, mint a megelőzőnél helyesebbet, feltéve hogy az valamennyi-re is helyesnek tekinthető. Az én valódi véleményemet a 778. és a következő oldalakon fejtem ki. Amit ez a tudálékos alak később nagy ap-parátussal magáénak állít, mintha saját gondolata lenne.24   Brauniust láthatóan az bosszantotta fel, hogy Apáti az ő mondandóját – egy Braunius számára fontos kérdésben – helytelenül adta vissza. Ezek után nem lehet csodálni, hogy a szövegben előrehaladva, a disputáció XI. pontjának azon részéhez, ahol a magyar szerző az orákulum kinyilatkozta-tásait tárgyalja,25 Braunius a lapszélre újabb megjegyzést írt, a magyar szerzőt egyenesen plágiummal vádolva:  Ineptissimus auctor hanc sententiam a me habet. De Vest(itu) Sacerd(otum) l(iber) 2. cap(ut) 20. § 25. etc: non igitur fuisset tanto strepore et tumultu, ante quam eam quasi hic divulgaret.26  Magyar fordításban:  Az igen dőre szerző tőlem veszi ezt a véleményt: A papok öltözékéről, 2. könyv, 20. fejezet, 20 § 25. stb. Felesleges volt tehát ez a nagy csinnadrat-ta, mintha itt publikálná először. 27  Oláh Róbert korábban idézett, Apáti életrajzát rekonstruáló cikkében megemlíti, hogy Braunius a Vestitus sacerdotum 1701-es kiadásában nem túl hízelgően nyilatkozik a magyar szerző munkájáról.28 Braunius fenti, Apáti szövegéhez fűzött megjegyzéseit és a groningeni professzor művének említett kiadását összevetve kitűnik, hogy Braunius emlékezett Apáti eseté-re, és a disputációba írt sorait az említett kiadásban felhasználta, amit a tartalmi egyezésen kívül az általam kurzívval kiemelt szavak is mutatnak: 
                                                   
22 „Vir sane eximius, exquisitae eruditionis, qui excellenti pollet ingenio in Bigdē koha-nīm [= Vestitus sacerdotum] pag. 756.” APÁTI, 1686. [A5r] f. 
23 Uo. 
24 Latzkovits Miklós fordítása. 
25 APÁTI, 1686. [C1v] f. 
26 Uo. 
27 Latzkovits Miklós fordítása. 
28 OLÁH, 2013/2. 8. p. 
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Ineptissimus nugator vult aliquid videri, quare me allegat et refutat: quamvis contrariam foveam sen-tentiam, hanc inter falsas profe-ram, sed tantum ut praecedenti probabiliorem, si ulla esset pro-babilis. Veram sententiam meam pono pag. 778 et seqq. Quam ipse hic sciolus postea, magno appa-ratu, ac si ejus esset inventor, suam facit. Vide infra § XIII. XIV.29 

Expressis verbis hanc senten-tiam, cum praecedente rejicio: eam probabiliorem tantum di-co, si ulla illarum probabilis esset. Meam sententiam expono paragr. XXV. (hujus editionis DXL.) quam iste postea in sua Disputatione, paragr. XIII. et XIV. non procatarctice tantum, sed magno apparatu ridicule suam facit, ac si ipse ejus fuisset inventor.30  Mivel az 1701-es kiadás a groningeni professzor művének már har-madik kiadása volt – a legelső, melyet Apáti használt, 1680-ban jelent meg Amszterdamban31 – célszerűnek tűnt a közbeeső kiadást is kézbe venni. Ennek vizsgálata azt mutatja, hogy Braunius nemtetszésének már a Vesti-tus sacerdotum második, 1698-as kiadásban is hangot adott.32 A fentiek alapján megállapítható, hogy Apáti munkája legalább 1698-ig, a Vestitus sacerdotum második kiadásának megjelenéséig megvolt Bra-unius könyvtárában. Hogy meddig, az ma már nem állapítható meg bizton-sággal. Ennek oka, hogy a groningeni professzor könyvtára állományának 1709-ben történt elárverezése alkalmából készült aukciós katalógusban – a kor szokása szerint – az egyetemi disputációkat, disszertációkat nem tün-tették fel önálló tételként, hanem csak téma szerint kötegelt csomagokra hivatkoztak.33 Az előzményeket ismerve és az általános tudósi alapállást (a plágium dokumentálását) figyelembe véve joggal feltételezhető, hogy Apáti műve csak Braunius könyvtárának elárverezésekor került ki a bibliotéka állományából. Bár Apáti Miklós tisztelete jeléül küldte meg Johannes Brauniusnak első, Hollandiában született munkáját, ajándékozása balul sült el: a meg-ajándékozottnak – a szerző szándéka ellenére – inkább bosszúságot oko-zott. Ettől függetlenül Apáti dedikált disputációja örvendetes módon azon, magyar szerzőktől származó munkák számát gyarapítja, melyeknél nyo-mon követhető a nyomtatvány későbbi sorsa – Apáti esetében munkájának tényleges kézbevétele és a megajándékozott tudós könyvtárának állomá-nyából való kikerülése. (Bujtás László Zsigmond)                                                     
29 APÁTI, 1686. [A5r] f. 
30 Bigdē kohanīm, id est Vestitus sacerdotum Hebraeorum, sive Commentarius amplissi-mus in Exodi cap. XXVIII, ac XXIX. et Levit. cap. XVI. Amstelodami, 1701. 597. p. 
31 Ld. 11. sz. jegyz. 
32 Bigdē kohanīm, id est Vestitus sacerdotum Hebraeorum, sive Commentarius amplissi-mus in Exodi cap. XXVIII, ac XXIX. et Levit. cap. XVI. Amstelodami, 1698. 596-597. p. – Mivel Apáti könyvtárának jegyzékének csak egy része maradt fenn (vö. OLÁH, 2013/1. 327–335. p.), ebben pedig Braunius műve nem szerepel, nem tudni, hogy a magyar szerző értesült-e a groningeni professzor negatív véleményéről. 
33 Catalogus bibliothecae luculentae, libris theologicis, Hebraeis, : aliisque non vulgaris numeri aut pretii instructae, quos magno dilectu et impendio sibi comparavit […] Johannes Braunius Palatinus […] Groningae, 1709. 171. p. 


