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ÁBв

előtti Apáti Madár ütklós tevékenységét 
művelődés- és filozófiatörténetünk mindeddig 

meg kellően* pusztán hosszebb-rövidebb* életrajzi jellegű 

összefoglalások születtek pályájáról* Több - ma mér elveszett
nek tekinthető - forrás ismeretében irt róla Veszprémi István*

tokát tartottuk

aki a tulajdonában levő hatalmas kézirat- és könyvanyagon ki-
ke zésére is támaszkodhatott. Azon

ban ez a kedvező tanulmányírói pozíció menthette meg
hány apróbb tévedéstől. Az ő munkáját szinte forrásként
nálta fel Erdélyi János és Túróczi-Trostler József, 

kedvén arra, hogy újabb levéltári kutatások segítségével szer
zett ismeretekkel egészítsék ki* illetve pontosítsák Veszpré
mi eredményeit.— Erdélyi Jánoe feltétlen érdeme* hogy elolvas
ta Apáti fő művét* az Amsterdamban 1633-ban megjelent Vita
2riumphans-t,— s rövid tartalmi kivonat készítésével próbálta
meg felhívni rá a filozófiatörténet iránt érdeklődők

1930-as években tett újabb kísérletet ezzel a céllal*
próbálkozott

meg a '.Veszprémi és Erdélyi által a magyar kertéziánizmus (?) 

kiemelkedő alakjaként ábrázolt Apáti Miklós külföldi szellemi 
környezetének* valamint a Vita Trlumphans-ból kiolvashatów

i
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mei hatásoknak az elemzésével*^ Jóllehet vizsgálatai ebben 

vonatkozásban száraos ponton kibővítették az addigi ismerete
ket* felvonultatva azokat a személyeket - úgymint Descartes-ot, 
Louis de La Forge-t» Pierre Poiret-t, Ludwig Wolzogent, Samu
el Beeoarets-et» Christoph Wittlehet» Pierre jorieu-t ás 

kat -» akik Apáti külföldi tartózkodásával és a Vita Irium- 

phans-szal valamilyen módon kapcsolatba hozhatók* mégsem talál
ta meg azokat a kapcsolódási pontokat* amelyek segítségével 
Apáti kartézlánlzmuaának lényege feltárható* karaktere megraj
zolható lett volna* Ennek az elvárásnak megfelelő munka 

csak Apáti* hanem egyáltalán a magyar kartéziánlzmus
született *~ holott a külföldi szakirodalomban 

már néhány évtizede ismerték a németalföldi kartéziánusok te
vékenységét, a Descartes követőinek, illetve ellenfeleiknek 

Írásait feldolgczé* elemző tanulmányokat*-^ A tárgyalt 

áramlat pedig elsősorban a Kémetalföldön peregrlnálé magyarok 

személyével kapcsolhaté össze* Kutatóinknak a téma iránti ér
deklődését feltehetően nemcsak az a tény fogta vissza* hogy 

Descartes magyarországi követői a tudomány korabeli nyelvén* 

azaz latinul Írták munkáikat* hanem az is* hogy a magyar к arté
zién! znus a hazai protestáns egyházak fejlődésének sürU szöve
vényébe ágyazódott bele, ezért nem tárgyalható anélkUl, hogy 

egyháztörténeti* teológiai vonatkozásaival ne néznénk szembe*
E fejlődésbeli sajátosság részint eszmetörténeti* részint egyéb 

művelődéstörténeti és történelmi tényekkel* eseményekkel magya
rázható* A Jelenség eszmetörténeti indoklását megfelelő előmun
kálatok híján nem vállalhatjuk* viszont iskolatörtáneti 
pontbői kézenfekvő a magyarázat* A magyarországi reformáció Je-

a

natkozásában
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volt, hogy megfelelően képzett utánpótlásról gondoi 
kódjának* Ennek érdekében mr e bezel protestantizmus kezde
ti Mfttaumftm megszervez ték a megfelelő -tatás! formákat és 

intézményeket. így alakult meg a debreceni, a sárospataki éa
legfeljebb főiskolai szintűa váradi schole* Ezek

képzést nyújtottak hallgatóiknak* Hazai protestáns egyetem
nem jött létre* Az itthoni képzést csak külföldön válhatott
teljessé* Ezért a 17* század közepéig, utolsó harmadáig - idő

ktől eltekintve - egyre növekvő számban lá
togatták a külföldi akadémiákat a magyar diákok*« Apáti 
rlnáclójának Idején a németalföldiegyetemek - Franeken, Lei-

pereg-

den, Groningen, Utrecht - voltak a legfrekventáltabbak. A hall
gatókat a tanulási lehetőség, Holland!á-

is von
zotta* "Az emberek világpolgárként élnek itt a mérsékelt tör-

rival professzor az 17* század közepén*^ Ez a 

ta ide korábban, 1629-ben Descartes-ot, s tette lehetővé, hogy 

húsz éven ét Hollandiában fejtse ki tudományos tevékenységét* 

iiunkássága azonban nem volt

ellem vonzot-

. var tálán, mert nézeteinek ellen
zői támadtak, akik mindent elkövettek, hogy Descartes li
nók hatását csökkentsék*
befolyása alatt álló egyetemek minden utat eltorlaszolni az
új gondolatok előtt, mert azok beszivárogtak ezekbe az inté

is, s rövidesen néhány professzor a katedráról hir-
maradtak mentesek ettől adette őket* A teológia tanitói
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hatástól. A jelenség tenné

tudoruányl ismereteiket bővíteni akaró magyar ifjaknak

új eszmékkel, a a hollandiai "szabad illem" szinte kí
nálta a lehetőséget, hogy megismerkedjenek a kartéziánus és 

antikartéziánus irodalommal, vitákkal. Egyházi pályára készül
vén mintegy kényszerítve voltak arra, hogy tudományáguk 

natкоzásában végiggondolják mindazt, amivel Hollandiában
betalálták

l9Éti iJLklós is a prédikátort pályára készülve bm&tm el

Hollandiában, közelebbről Lel-
denben tanulxaányait. Descartes müveivel megismerkedve itt bon
takozott ki filozófiai tevékenysége, amelynek ráradandó, szín
vonalas termék© a Vita Triumphans* Személyét azonban nemcsak

hazai recepciójában játszotta kerté ziárJ.
a tény is, hogy a 17. század végére, a#

13. század elejére esik munkássága, prédikátori működé A
utolsó negyedétől keltezhetjük a Habsburg-befolyás17.

török kiűzése, a fiatal Apafi fejedelem eltávolitáai Erdélyből, 

valamint a Kákóczi-szabadságharc leverése azok a zivataros 

események, amelyeken keresztül - mindegyikből győztesként ke
rülvén ki - a Habsburg-befolyás hatalommá változott és
szilárdult az immár egy korona alatt egyesített
gon. Ez a folyamat az állami és egyházi élet intézményeire

maradt hatás nélkül. A református egyháztörténet
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Jából Jelentős változások zajlottak le ebben az időszakban«
lyek következtek

Jórészt a történelmi körülményekkelbelső fejlődéséből« 

magyarázhatók* így például a szinte állandó hadakozás miatt a 

tiszántúli egyházkerületnek egy sereg egyháza - mintegy máe- 

félszáz község - elpusztult» s ezért az egyházkerület vezetői

is« ly
hosszú idő eltelte után csak 1702-ben választhatott

a területe és a hívekД
ily módon»

zetl változások is végbementek* Az állandó német katonai Jelen
ebben az időszakbanlét miatt az esedékes zsinat megtartó; 

gyakran nehézségbe ütközött» s Így gyakorlattá vált» hogy a pa
pokat egyházmegyénként szentelték föl» holott ez korábban a 

zsinat Jogkörébe tartozott* A zsinatok hiánya nehezítette a 

püspökválasztást is. 1716-ban V< püspök halá
lakor - lehetetlen lévén a zsinatot összehívni - az egyházke
rület főjegyzőjét» Huszti Lovász Sámuelt helyezték a 

dett tisztségbe* Huszti elhunyta után Bápőti Pap üihály debre
ceni lelkész lett a püspök» s ettől kezdve ment át a gyakorlat
ba a szuperintendenseim© к a fentebb leirt módon való mogvéláaz-

utolsó negyedében megerő
södő, majd szinte állandóvá lett zaklatásait az 1637-83* évi
tása* A reformátoroknak a 17*

országgyűlés XXI* törvénycikke legalizálta» kizárva a vallás
ügyeket
gáltatta őket a királyi kegy általuk nehezen befolyásolható
változásainak. Ezt a törvényt a
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az 1791* évi törvénnyel állt vis 

törvényes státusa*^ A 17* század végén» a 13* század 

elején végbemenő változások természetesen visszahatottak Apáti 
pályájára is* Az az ellentmondás»

tette* s
t izmus

ly a kollégiumban» majd

ezt követő hazai működés között észrevehető* Apáti
a fentebb vázolt 

állt* Pályafutása* az lakotok lezajlásával is о fíiggé
lázottsága révén megalapozottan tág lehetőségeket kínáló indu
lása* majd ezt követően e remények meghiúsulása* alkotóképe 

©égének passzivitásra kárhoztatottsága feltehetőleg nem egye
iként áll ezekben az években* hanem - nagyrészt az lmén-di

végi ér tele

pedig a korszak változásait gélő» ez idő

niil Indokoltnak Apáti személyének* családjának* iskoláztatásá
nak, azaz hazai környezetének* valamint peregrlnáclójának kö
zelebbi vizsgálata* annak elismerése mellett is» hogy az élet
útjában rendkívül élesnek mutatkozó törés ^indokolását más* 

egyéniségéből adódó» személyesebb vonások is befolyásolhatták!
úgy tűnik* hogy Apáti életének, a körülötte e
nyéknek e kicsinyre szabott periódusa is tartogat még tiszté-
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Debrecen és az Apáti-család

Debrecen a 16, század elején Magyarország virágzó 

rosai közé tartozott. 1560-ra már csak a járulékok megfizetése 

kötötte a várost földesurához. Ezt a tényt nagyrészt Magyaror-
szágnak Mohács után kialakult politikai helyzete magyaré 

"Alig volt helység a magyar földön» mely az ország közjogi 
szakadozottsógát oly híven tükrözte volna vissza» mint Debre-

Debrecen ősi határaival» néhány pusztájával Bihar vár-

• ••

c zen.
megyéhez» tehát Erdélyhez tartozott» de 1552-ben» Szolnok 

vételekor a török is behódoltatta. -Ível azonban néhány adomány
áé zálogbírtoka Szabolcs vármegyében volt, a magyar korona vi

selői és később T№köly is gyakran megzavarták a város nyugal
mát, hogy az éppen esedékesnek vélt adókat beszedjék. A sűrű 

zaklatások ellenére s amellett, hogy a szultáni klhász birtokok 

sorában foglalt helyet, elkerülve Így a gyakori török sarcolta- 

tást, "a kereskedelmi tranzitó forgalomban játszott döntő sze
repe folytán különböző gazdasági érdekeltségű tájak összekötő
jévé vált} mindezek széles körű
tottak az akkori piacokon, s ezek a belső ipari termeléssel 
gyüttesen Debrecen polgárságát az ország leggazdagabb köziiletei

tközl hálózatot biztosi-

eórába emelték. Debrecen az országnak olyan városává fej-• • •

lődött, amelyben a szabad királyi város jogi elismertetése va
lójában még az 1361. évi kiváltság ellenére sem következett be, 
mégis mindazokat az előjogokat élvezte, amelyeket a királyi ki-
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▼áltaágok cicién a független királyi városok magukénak mondhat
tak* "ü Valójában azonban csak 1693-ban lett azzá. Ilivel a vá
ros gazdagodását elsősorban a kereskedelemnek köszönhette, az
erősödő önkormányzati szervekben egyre inkább előtérbe kerül
tek - i.íélius szavával élve - az "áros tőzsérek" és egyéb
dag kereskedők, s a vezetés lényegében az ő kezükbe ment át.
A 17. századi debreceni autonómia legfontosabb tei a
nagytanács és a szenátus voltak. Eredetét mindkettőnek a 16. 
századra tehetjük. A nagytanács tagjait - a választás szempont
jából Alsó- és Felsójárásra osztott - Debrecen teljes jogú pol-

ját soraikból. Őket nevezték szenáto-gáral választották meg 

roknak* ellentétben a szenátussal, amely az esküdt birákból
(iurati judicea) állt. A szenátorok 

gárok közül, hanem elsősorban az anyagi erejét tekintve közép
rétegnek nevezhető adófizetők, sorából kerültek ki. Igen rit
kán tartottak üléseket, jobbára a szenátus által kijelölt fel
adatokat hajtották végre.^ Közülük választották ki - a fentebb 

ismertetett területi elv ék p ján - az esküdt birőkat, a főbírót 

és az egyéb tisztségviselőket. A tényleges hatalmat e testület 

tartotta a kezében, s tagjai csak a bírónak tartoztak engedel
mességgel. üléseikre csak ritkán,szinte válságos helyzetben hiv- 

ki villa 11 ókat, Így az egyházi testület és a kollégium

a valóban gazdag pol-

tak
vezetőit, viszont igen gyakran vettek részt ezeken a gyűléseken
a nagytanács tagjai közül a királyi kisebb haszonvételek 

lésével, a közigazgatási-, rendészeti feladatok ellátásával meg
bízott szenátorok. Az ily módon kibővült testület alkotta a 16-17* 

században a magisztrátust. A református többségű város ura volt 

a falain belül található intézményeknek, beleértve a kollégiumot
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és az egyházat is. Л magisztrátus joga volt a lelkészek :ghi-
váca és megn&raszt&sa, sot a debreceni lelkésznek megválasztott
püspököt is évről évre ez a szervezet .arasztоtta meg. A tanács 

gondoskodott az egyházfiek,kántorok, ispotálymesterek és álta- 

Iában .minden* egyházi tisztséget viselő személy beállításáról, 

fizetéséről* szolgálati beosztásáról, bíráskodott fegyelmi U-
játjának tartott hires kollégium tanára- 

g. "Ezenkívül már itt a jpeforná- 

tus főiskolában előre kiválasztották a legkiválóbb tanulókat* 

о azokat képeztette ki külföldön a tanács céljainak megfelelő-

gyeikben, továbbá a 

it is a városi vezetés hivta

leg, amint ez egyebek között 1617-ben Putnoki Jánossal, később 

debreceni lelkésszel történt, aki külföldi útjára 25 aranyat; 
1663-ban Tarczeli Bél 25 tallért» 1696-ban Szőnyi Gergely seni
or 50 frt-ot, 1696-ban Debreczeni István és .agyőri Iá tér 50-50 

frt-ot, 1693-ban Bogdányi árton senior 20 tallért és 1700-ben 

Kábái János 30 tallért kaptak külföldi tanulmányaik folytatásá
ra."^ ^ tanács volt a bíró a lelkészek és hiveik közötti vi
tás ügyekben, torzsalkodásokban is, в ügyelt a vallásos élet 

külső rendjének a megtartására. 1718-ban a város statútumokat 

adott ki a prédikátorok magatartásáról. Ebben Így figyelmeztet
te őket: "Mindnyájan de reliquo moderálják úgy magokat, mind a 

beszédben, mind gesztusban, hogy ha Idegen emberek találnak is 

bemenni a templomba, meg ne botránkozzanak, kivált a vallás el-
A Cánonokhoz köteleseklen való szólásban okosak legyenek. • * •

lévén, gyakran bele tekintsenek. Ha valamelyik ő kegyelmek kö
zül vagy az elmúlt mocskolédásokat renoválja, újakat for
mál, comperta rei veritaté, esztendejének JdLtelése előtt absol- 

váItassák. A városnak ez az igen erős gyámkodása - amely tu-
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la ódonképpen még a katolikus
plébónosválasstáss&l együttjáró kegyúri jog továbbéld 

reformációt követően is - ege esen üáxit Terézia 1752. évi ren
deletéig fennállt. Líem lehetetlen» hogy az 1361-gyel kezdődő 

és 1752-ig tartó jogfolytonosság következtében kialakult város

volt a

hollandiai szervezeti elkép
zelésekkel is rokonvonásokat sutat.^ Esnek az állapotnak

ily kettészakította az 

egyház és a város kapcsolatát* megfosztotta a vallásos élet 

ügyvivőit anyagi erőiknek világi forrásától* elvette tőlük azt 

a lehetőséget is» hogy veleniképpen befolyással lehessenek a 

magisztrátus döntéseire» és egyértelműen saját zsinataik - 

lyek megtartása pedig egyre nagyobb nehézségekbe ütközött - éи

említett rendelet»

püspökük hatáskörébe utalta tevékenységüket.
a közegben élt és tevékenykedett az Apáti-család a

17. század közepén, második felében. Származásukról igen keve- 

t tudunk.^ Annyi bizonyos» hogy idősebb Apáti Miklós felesé-

feleségétői, Kis Erzsébettől két leánya született, Dorottya és 

Aima.^ Dorottya Kovács Mihálynak, Anna pedig Piskothy Uátyái 
nak* a bodóváraljai ekklézaia lelkészének lett a felesége.^ 

Sorsukról azonban csak ennyi i tes* nem tudni, hogy Apátiné 

melyikük gyermeke volt. A fiatal Apáti Miklós említi a ro
koni kapcsolatot a tulajdonában lévő Méliua-féle Herbárium l/a 

lapján*^ "Ex libris mesial Apáti de Debrecen de üstre nepotls 

author!s** Apátinak egyetlen húga volt, az l66>-ben született
Erzsébet, aki később debreceni lelkésznek, Patai Istvánnak lett
a felesége.-2-- Az Apáti-család vagyoni helyzetére csak következ
tetni lehet abból a tényből* hogy az apát több Ízben is a



- 11 -

gisztrátus tagjává választották, sohasem volt azonban Debrecen 

város főbírája. Edint ahogy arra életrajziról különböző Eljegy
zésekből tévesen következtetnek* A Koaoróczy György elkészí
tette, 1424-től 1694-ig terjedő, remélhetőleg teljes* főbírói

szerepel a neve viszont az esküdt bírák név
sorában már találkozunk vele*~ Apáti JLklós atyját eszerint
1673-1684 között ötször választották a szenátus tagjai sorába« 

Zoltel Lajos kutatásai nyomán tudjuk, hogy az apa a juratus 

judex tisztségével egyidőben és azon kívül is többször viselte, 

az egyes királyi haszonvételek ellenőrének tisztségét is*^ 

így 1677-ben, 1679-ben, I631vben az égetett bor áruiásábél és 

a vásártartásból, 1684-ben az égetett borbél származó jövedel
meket ellenőrizte, 1683-ban pedig a város ispotályraesteri -
más néven egyházfi - tisztségét látta el egy-egy polgártársával
osztva meg a feladatokat« (Zárójelben jegyezzük meg, hogy ugyan
ennek az ispotálynak lett lelkésze élete végén, 1721-1724* kö
zött az Ifjabb Apáti llklós). A családfő igen nagy mértékű el
foglaltsága a városi élet irányításában arra enged következtet
ni, hogy a legjobb vagyoni helyzetű debreceniek közé tartozha
tott, alkalmazottal lehettek, akik a legsürgősebb teendőket 
személyes jelenléte nélkül is elvégezték* Kein találjuk azon
ban a nevét a legrégibb -

kereskedő családoké között*-^ így foglalkozását csak 

találgathatjuk, talán tőzsér vagy jómódú Iparos lehetett* Az 

apa elfoglaltságát csak tetézte az a zűrzavar, amely az 1630- 

as évek Debrecenének történetét jellemezte* Erről az időszakról 
igen részletesen informál az úgynevezett Debreczenl diarlum*

Írták be mindazokat az eseményeket,

tőzsérkedéssel foglalkozó -

ebbe napra pontо
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lyeknek valamelyes közül volt a város életéhez, fej lédé séhez,
öt leginkább vészterhes esztendő folyamén*^ Debrecennek

1630-as évek eledén állást kellett foglalnia a Thököly-féle ku- 

rucraozgalmat illetően, 

ténnyel is, hogy a török hatalom mindjobban vészit erejéből, 

lehanyatlóban van, valamint tűrnie kellett az egyre gyakoribbá 

vélő német zaklatást, és el kellett fogadnia azt a helyzetet, 

hogy a mindinkább gyengülő erdélyi fejedelemség 

védeni a sokféle veszélynek kitett várost, mi több, újabt és 

újabb adék követelésével zaklatja, megsértve a város több mint 

két évszázada érvényben lévő kiváltságait*^ A bujdosék 1672*

kellett néznie ugyanakkor azzal a

képes meg-

évi támadását még örömmel üdvözölte a város, úgy vélvén.
ez a mozgalom és egy erős erdélyi fejedelemség addigi fejlődé
sét a jövőben is biztosítaná* Ezért nem ellenkeztek, amikor a 

kurucok Debrecenbe kvártélyozták be magukat, sőt a város lakéi
tlakoztak a felkeléshez,^ azonban az addig 

bázisnak tekinthető hajdúság átállt a németek oldalára, és a 

Debrecen melletti Rác-Böszörményt elfoglalták a labancok*

közül is többen c

detét vette az állandó zaklatások kora. A bujdosék már egyre
gyakrabban szálltak meg a városban élelmet, teljes ellátást kö
vetelve, emellett fizetni kellett az erdélyi fejede , va
lamint a váradi pasának járd adékat is. A labancok nézték

1, hogy Debrecen fészkévé vált a kuruc mozgalomnak, a 

ötrassaldo 1675-ben kegyetlenül megsarcolta a cíviseket* 1676 

elején Barkéczy István támadta meg a környéket пега kímélve a 

debreceni birtokokat 

beszállt a városba, s erős kontrlbuclőt vetett ki rá, mi több, 

az eléje küldött szenátorokat lecsukatta* Debrecen ennek elle-

4<5

lányi Bál kurucaival
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nére még 1677-ben le befogadta a bujdosókat, de ások mind tobb- 

tlődő visszaélései felbőszítették a várost, s 1680-
g kapui

kat Thököly katonái előtt* Az egyre inkább elmérgesedő viszony

szőr i
nyitották

gek Apafi és a törökök tehetetlensége, ugyanakkor Teleki állan
dó erőszakoskodásai növekvő adóköveteléseinek behajtására a 

nehéz helyzetben levő várost arra kényszeritették, hogy élénk 

"diplomáciai*1 tevékenységet fejtsen ki ellenségei mohóságának 

megfékezésére, arra törekedve, hogy a vele szemben többféléi
támasztott igényeket a minimális szinten kielégítve teremtsen 

viszonylagos nyugalmat a további fejlődéshez* Ebből a tevékeny
ségből vette ki a részét igen akti 
esküdt biró.

Apáti Miklós atyja, az 

felkeresve Thököly táborát, Apafi fejedel
met az adó átadása végett, vagy a debreceniek könyörgését tol
mácsolva, hogy elérje a különféle követelések mérséklését. En
nek sorén "vendéglátóinak" igen változatos, de kedvozőnek a 

legkevésbé sen nevezhető bánásmódját is tűrnie kellett, többek 

között a debreceniekkel szemben igen kegyetlen Teleki Mihály
durvaságait is* így ir Teleki tartásáról a Debreczeni diá-
rium 1681 szeptemberében: "Die 30* A táborra expedia Itatnak
Csatári Bálint uram a Basához, némettől való félelmünket expo
nálja* Baranyi Mihály és Ladányi János urooék Teleki ШМ1у- 

hoz vivén ötven köböl árpát grátis* It 

hány aranyakat adott volt kölcsön s fordétóttá árpára, melyet 
nem teljesíthettünk, azon aranyakat megviszik ő kegyelmének* 

KB* 112 arany. Are stum alá téteti és az álgyukhoz kötözteti 
becstelenül hűrezoIván őket."~ néhány nappal később, október

, a mely száz egy
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4-én as élésadóval hozzáküldött Apáti Mklóst ée Báthori Ist
vánt csukátta le felek!* s csak nyolc nap saliva» október 12-

g fogságából.^ A mindenható kancellár befo
lyó alatt álló fejedelem haragos levelét Így sóhaj
tottak fel a debreceniek október 5-én: "Die eodem érkezik Urunk
mocsokkal teljes levele» rossz erberezvén mind Buránkat в nind
tanácsot» vádolván bennünket engedetlenséggel, holott tehetsé
günk szerént minden tólünk kitelhető jóakaratunkat mutatjuk» 

kit Isten tud* hogy el is fáradtunk alatta a nagy terehnek.
kímélte őket» átallotta a csatári szü-ThökölyA:

retre tartó Balyk András főbírót elfogatni, s I'ezősason deresre
húzatni.^i Ezzel a tettel végérvényesen megpecsételődött a vá
ros és a kurucok kapcsolata. A fejedelemmé választott Thököly
egyre több nehézséget támasztott Debrecen kiváltságainak érvé- 

ellenében, s az Így elmérgesedett viszony odáig fa
jult, hogy 1634-35 telén a Tiszántúlon szállást kereső vezért 

Debrecenhez fordulván a város fegyvert ragadott ellene» a 

engedte be a kapukon. Ezután már nem említik a debreceni forrá- 

a Felvidék fejedelmét. Ezekben a nehéz esztendőkben 

lasztotta el azonban Apáti Miklós, hogy fiának tanulmányaira,

nyesi té

mu-

szellemi képességeinek csiszolására és kibontakoztatására ügyel-
Az 1631. február 21-én subscribáló diáknak ügyeimmel ki

sérte olvasmányait, s minden bizonnyal nem egyszer előfordulha
tott, hogy a müveit cívis ajánlott neki könyvet, talán éppen a 

saját könyvtárából. Egy ilyen esetet jegyzett be Antonio de
kentő órája" cimü könyvébe: az élete

á

Guevara "Fejedelmeknek
delén már túljutott prédikátor 1717. 
böcsülhetetlen könyvet

ipt ember 1-én: "Ez
b. e. Lisznyai Bál Debr. Professor pub-
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Privatus Praeceptoron, és ildes Atyám idősbik Apáti 

rétesekbül mint ifjú Debreczeni Deáksá
li cue
Miklós Uraiméк ké
gomban rendszerint egyszeria nászszőris Annie 1683 ás 1684 ál
tal olvastam, • • «22 Könnyén elképzelhető» hogy már ekkor az a 

gondolat foglalkoztatta» hogy a tanulmányaiban jeleskedő fiát 

külföldi akadémiák látogatására küldi.
Az idősebb Apátit a Debreczeni diárium 1634, október 2-i 

bejegyzése említi utoljára* miszerint Erdélyből Ormós Hihály, 

Bátor! János és Erdődi Bál

védlevelét.^ A későbbi sorsa ismeretes. 1636 februárjá
nak elején Caraffa felsőmagyarorszógi főkapitány kegyetlenül

gearcolta Debrecent* holott Dietrich herceg levélben figyel
tette az executions készülő generálist* hogy N 

lyes egyszerre mindent elvenni tőlök. Jobb
is he-• • •

valamit* annyival inkább*
gitsége nélkül meg kezdhető. Úgy kell

különben a többi-
is 0 Felsége, a császár oltalmában nagyobb könnyebbségek

legyen, mint a törökök alatt* és inkább kívánkozzanak a csá
szár* mint a szultán uralma alá. Ennek ellenére Caraffa* i 
ját erejében bizván bevonult a városba* hogy a hátramaradt 

dót beszedje. Itt olyan kegyetlenül bánt a cívisekkel, hogy "e
bestiális kegyetlenségek miatt férfiak,

• 4»

kétharmada elmenekült* a zer házából kétezer lakat
vált.^ A fosztogatást az Apáti család valészinüleg jelentős

lte át* holott az 1686-ot megelőző é-anyagi veszteséggel vé
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vekben sen élhettek a békeidőben megszokott jómódban* ugyanié 

Bornemissza Annának a "szegények számára* templom épületire** 

iú35-ben kifizetett kiadásai között a következő tétel találha
tó: '*9* dccemoríia] • blüjgy#ii ezen Aeademiákra készülő suppli- 

cans» debreczeni Apáti nevű» adtunk denuo Urunk Ő liga képire

megfogyatkozott* hogy a tehetséges és kiváló szónoki képessé
gekkel megáldott fiatal Apáti külföldi tartózkodásának költsé
geit tudták volna fizetni.

Ezek után hát csak az marad megválaszol»tlenül, hogy isi
kor balt meg idősebb Apáti Miklós* Erdélyi János egészen Ыzo

ne m

nyoaaa téved* maikor ezt 1635* májusára teszi* Ennek határo
zottan ellentmondanak az egyéb életrajzi adatok* Apáti Miklós 

legelső külföldi diaputációját, amelynek ő 

is* az 1636*
volt szerzője

Leilenben megjelent "Disputatio 

iheologico-Critica Iripertita laturae*«* úrim et Ihumiüin***" 

ciaü munka második részét atyjának ajánlotta*^ Hasonlóképpen 

a Leláenben 1687* áprilisában napvilágot látott "Disputatio
Theologien de Virga . osis" ciaíl értekezése első oldalán is ott 

találjuk a debreceni szenátus tagjának a nevét.-22. Ezekben 

években tehát bizonyosan élt még az idősebb Apáti Miklós* Ja
аре X»

• •»

szorult* igyefogyott állapotában fejedelmi kegyelmessége 

ránt méltóziassék adakozó kezét kiterjeszteni* hogy ez hires
ifjabbik kegyelmes urunknak emlé

kezeti alatt világ éleibe terjeszthesse* . • Az utalás felte
hetően az 1633-ban megjelenő "Vita triumphans civilie,,-re
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mtkozik. Végezetül ismeretes Apáti Mikló 

1688. augusztus б-én kelt» Teleki Mihály erdélyi kancellárhoz 

Írott levele, amelynek átadásával haza induld peregrinus tár
sát, Eánási Mihályt biz te meg.— Ebben a következőket irta 

atyjáról elpanaszolván nehéz anyagi helyzetét* "Inibi. exetd- 

S&HPfim.Pli^el^emoriae]., i^enti§.,moi 1д ,exilioA cum.Jara 

eesem in terra meae cererrIna tionla. esposueram* etiam meae 

pauper!tatis» quam per obitum Parentis optimi Deus : aximus 

•ni hi inflixlt, mentionom feceramj veri tus non mediocritar,
stiva petitioné augerem*

Parente naturális. Crane 

per fortes dilapidatura est.

к Amsterdamban

ne molestiarun curaulum int' ее»

Illustrissimi Vir ego orbatus 

Patrimonium neum in absentia 

Inclusus sura Belgi© Vestra Benignitáte sum eublevendus."
Ezek a sorok világossá teszik, hegy idősebb Apáti Miklós fia 

peregrinációjának idején halt meg, a Vita Triumphene elkészül
te után, de még a megjelenése előtt, ugyanis, a kartéziánus 

munka "ajánld levele" már halottként említis "Me adhuc puello, 

Magnifici Proceres Pl iae] Mlemoriael Generosi D. nostri 
rent is de ere tűm erat..."^ Ez az
szőlő bevezetés feltehetően a "Vita Triumphane" elkészülte 

után Íródott meg. A fentebb említett, Teleki Mihálynak kül
dött levél egyéb érdekességgel is bir. A szakirodalomban rég
éta tudott, hogy volt Apátinak egy másik, "ütilitas pathema- 

tum animorum" ciraü nyomtatás előtt állé, Descartes- nak, a 

"Les passions de l*ame" elmen ismert munkáját követő érteke—
zéi Erről Weszprérai ado&t hirt, s Apáti életrajziról eddig
erre a híradásra hivatkoztak. A fentebb említett levél most 
Apáti kezétől származó bizonyítékát nyújtja e mü létezésé-



- хз -
пек* sőt feltehotően levelőnek a célja 1в az volt, hogy az "U-

pénzt kérjen: "Aliud iterűm opus 

Aniraae sudat, quod, si

mtilitas..." megjelentetésé, 
sub raanibus raeis de Utilltate Pasai 

sumptus all quo ea: loco ad

■

* •

tie." A tanulmány ci 
"Utilitas passdonura aniraae". Teleki bizonyosan nem adott pénzt 
a könyvnyomtatásra. Hehéz anyaöl helyzete ellenére Apáti to- 

vábbi egy évet töltött Mérnetalföldön, valószínűleg azért is 

választhatta az idegen földön maradást, hogy odakint találj

eszerint

az iskoláztatás,Be a
tetés, a külföldi hatások kérdésköréhez vezet át.
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A reformáció elterjedő 

föl az igehirdetők utánpótlásának Igényét és azt a követel- 

menyt, hogy a jövendő lelkészek megfelelő színvonalon és ké
pességgel szolgálják vallásuk ügyét. Ezért főként e célra ál

természetes módon támasztotta

lltottek föl iskolákat* azzal a kinyilvánított szándékkal,
hogy a lelkész! állások majdani betöltői legalább a triviális*

más néven latin iskola tananyagát* valamint a Bibliát és
a legfőbb teológiai kérdéseket ismerjék. Ilyen 

tézkedtek az 1567. évi "Nagyobb Cikkek" is.^ Ilivel a scholá- 

kat az egyházi-vallási szükségletek kiszolgálása végett hoz
ták létre* az évtizedek során át formálódó református oktatá 

ügy az Iskolát "az egyház veteményes kertjévé" tette.~ így 

volt ez nemkülö; is.
már a hitújítás kezdetén két iskola működöttsA

egyik a ferences rendieké, a másik a polgároké, világosan
elkülönítve Így az egyházi és a világi oktatási célokat* Ami
kor a cívisek többsége áttért az új hitre* reformátussá lett 

iskolájuk Is* kielégítve a fentebb már vázolt protestáns ér
dekeket* de megtartva korábbi pa trónusát a városi magisztrá
tus szervezetében. így az iskola fejlődése termé 

zóáott bele ugyanabba a jogfolytonosságba, amelyet az 1361. 
évi kiváltságok teremtettek meg,noha 

igen volt oktatási vetületűk. Ezért mivel "...
korábban
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rekot is & városi tanács választotta és fizette* jogosan 

lehették hát a város jegyzőkönyvei a városiból refonsátussá 

lett iskolát továbbra is »schola
fii

*

* arai például a sárospataki schola esetében fenn»
ly előbb a Perényiek, majd a Eákőcs »Lórántffy c 

Iád pártfogoltja volt -, és be is következett, hogy tudniillik 

II» Rákóczi György halála után a katolikus Báthory Zsófia Rá

állt -

a református oktatásban*^ 1 sserapontból hasonló volt a
várad! iskola helyzet© is, de nehézségeit fokozta
török fenyegetettség, majd Váradnak a töröktől lett 1660* évi

1 elfogalása után tanítói ée diákjai külni kényszerűitek» 

Debrecenben azonban a korábban vázolt körülmények miatt vi
szonylag zavartalan volt a kollégium fejlődé • Az első igazán 

gblzhetó adatok 1503-ból, Dézsi András rektoreágából szár»

hogy a nagyobb tanulók (studiosi) disputáélókat tartottak* 

Bzt követően az 1567» évi debreceni zsinat határozatilag ál-
• írdekes színfolt ja alandósltotta a dieputációk

kollégium története e korai szakaszának iá légyházi tamás mű
ködése, aki 1570-ben tanítványaival együtt elhagyta Debrecent 
Jéliuőóval nem egyező vallásos iggyőződé miatt, Kolozsvár
ra sent, de 1571-ben - talán yéliua újbóli s*ghivására - 

szatért eredeti működési helyér©.— 1572-től már két rektor
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vezetésével működött az inté állapotny, s ez

lg fennállt. Az iskola tanáraira» diákjaira vonatkozó rend
szeres feljegyzések 15SS-tál állnak rendelkezésünkre. Ennek 

a nagyfontosságú dokumentumnak csak a másolata maradt fenn
confes-”Series atudiosorum in schola Debrecinae helveti

sionis addictorum tam togatorum, quaa non tógát árum ab
Christi 1583 usque «ui annum 1792. sub spatio 204 armorun.”^

a felsőbb 

A diákok a
Az iskola törvényeinek aláirt (subseribált), a

tályba lépő tanulók jegyzékét 

scriptioval kötelezték magukat a szervezeti szabályok megtar
tására. A kollégium 1657 előtti szakaszának működéséről, a

tanulás rendjéről, amelynek a külső formáját az úgyne
vezett lex antique
tanitá

bta meg, jobbára csak következtetni

űoetus volt a példa.Annyi bizonyos, hogy a wittenbergi
Az oktatás vezetésével a rektort bizta meg a város. A diákság

"ámplissimue Coetus°-nak 

dött a kormányzói és bírói jogkörrel felruházott senatua scho- 

lasticus, amelynek illetékessége anyagi és tanulmányi Ügyekre 

terjedt ki, igen gyakran túllépte azonban jogkörét, Így pél
dául az 1657-es törvényeket megelőző diáklázadások során is. 

Ennek elnökéül a studioeusok maguk közül választották 

seniort, akinek helyettesévé a contraecribat tették. A rektor 

It állandó tagja a

A Coetue tanácsaként mükö-

tus scholasticusnak, 

az oktatási ügyek tárgyalásán jelent meg. Az ő segítőtársaként 

tevékenykedett a tanulmányi téren hivatalos funkciókat ellátó
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collaborator* A tisztségek az évek során termo
két irányban szaporodtak* A Coetus kiadásait az egyes alapít
ványok, adományok és a legatio (nlauizenagyujtés a különböző 

vidékeken) bevételéből fedezte* Hermész©tesen az anyagi gya
rapodásnak ezen módjai szolgáltatták a legtöbb okot a város 

és a diákság közötti súrlódásra, hiszen többször is előfor
dult, hogy a magisztrátus különböző indokokkal gvonta a
Coetus jövedelmének bizonyos részeit* így például 1627-ben a 

céhektől származó adományokat teraploaépitéa elmén, vagy 1644-
osztóttá ki a temetési dijat a diákok kö

zött* mert azok elha nyagolták a temetéssel kapcsolatos köte
lességeiket* 1643-ban minden addiginál hevesebb diákzendülés 

tört ki, mert Mzsyoki István és Ssokolyai István rektorok Azo
nosultak a Coetus kívánságaival* II* Bákéczi György vállalko
zott a békitésre* Váradon 1650-ben egyházkerületi gyűlést 

tottak a helyzet megvitatására és rendezésére* Hövid időre

ben a kántor

sikerült azonban csak békét teremteni, ugyanis a diákok egy
elutasítva a kialakult helyzetet, kivonult Debrecenből 

és a hajdűvárcsokban telepedett le* 1657-ben a magisztrátus 

a püspök, a lelkészek, a rektor, a főbiré és a tanács küldöt
teinek részvételével bizottságot hivott össze ez új Iskolai 
törvények kidolgozására* Ezt 1657* június 5-én hirdették ki 
a diákoknak, kiesapással fenyegetve mindazokat, akik nem fo
gadják el* bzzel az új szabályzattal alakult ki az Iskolának

lyet
változtattak meg jelen

szabályzata,
a lex antique, a pal&tinatusi (eJLsépfalsi, heidelbergi) ihii

ré

a képe, amellyel már Apáti -iiklés 

nég az 1704. évi Dobosi-törvények 

tősen* üj rendelkezés a wittenbergi magyar búr

gismerkedett, s
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tettségü 1621« évi sárospataki isbcolei törvények alapján ké
szült kiegészítve az egyes tiszántúli egyházkerületi és egy
házmegyei gyűlések határozataibél vett alkalmi módosítások
kal és pótlásokkal« Kimondta, hogy в rektor csak úgy fog
lalhatja el a tisztét, ha tekintélyes emberek ajánlására tud
hivatkozni, ha helvét hitvallású, ha ortodox akadémia nevelt-

Д Eléírta számára, hogy a teoló
giát és a filozófiát ne csak vitatkozó, hanem kifejté módon
je, ha ért a szent nyelve;

is tárgyalja, a latint, görögöt, hébert, poétikát, retorikát, 

logikát és a klasszikusokat is tanítsa, mert ezek ismerete 

elengedhetetlen ahhoz, hogy jó teológussá váljanak a tanulók««^ 

A törvény rendelkezett afelél is, hogy az alsóbb osztályok ta
nulóit a végzés, kiemelkedő képességű diákok tanítsák* Кevük 

publicus praeceptor volt, szemben a praeceptor privatus-szal, 

aki néhány, a rektorok engedélyével az alsó osztályból kivá
lasztott magántanítvánnyal rendelkezett« Ügyelniük kellett a 

praeceptoroknak arra, hogy azonos tanítási módot alkalmazza
nak« Az új törvény a nap minden részére megszabta a Coetus 

tevékenységét« Ennek tagjai csak azok lehettek, akik az elő
készítő latin iskolát, az úgynevezett osztályokat elvégezték« 

liucipulusból subscribáláasál lettek studiosue—szá, s be öltöz
hettek a debreceni diákok zöldalapú, sárga szegélyes, posz-

készültek,
felsős tanulókkal, akik az egyes világi foglalkozások üzésé
hez nélkülözhetetlen ismereteket szerezték meg a kollégiumban« 

Az új rendelkezések szerint a senior megbizatái 
napra szólt« Feladata e Coetus tisztviselőinek, szolga 1s t te

ásokkal a későbbi évtizedekben beiratkozott

csak hat hó-
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volnék & megválasztása, valamint a idiiúgísok ; megbüntetése 

volt* 'unkájáért ’’aalariua” járt, amelynek összegét szintén 

szabályozták* Helyettesét továbbra le contrascribának nevez
ték, ellenéri teendőket kellett végeznie, felügyelni a 

re, a diákok gyűjtötte alamizsnával elszámolni* A legfonto
sabb, a tanítást érintő rendelkezés volt a nyilvános disputá
déi: rendjéről, valamint az úgynevezett collátiákról, 

Önképzőkörökről szélé bekezdés. A középkori Iskolák egyik fon
tos módszertani tényezőjét, a disputádét (vitatkozást) nem 

nélkülözhették a református képzésben sem, hiszen a tanulók 

szónoki képességeit, argumentációját és ismereteit fejlesztet
te, elég Itatásoson* В nyilvános vitára elsősorban két tanuló
nak kellett felkészülnie* lüg az egyik kifejtett egy adott té
mát a teológia gy a filozófia köréből, addig a másik diák
nak az ezzel kapcsolatos ellenérveit kellett előadnia* Ameny-
ryiben a törvényben előirt feltételeknek 

ezen a téren a tanulók, úgy pénzbüntetést kellett fizetniük*^ 

A 13* és 14» paragrafus foglal között a collatiok működésével* 

Erre azonban dolgozatunk egy későbbi pontján térünk ki Apáti 
iiiklés eddig Jószerével ismeretlen iratgyiijtenényének kapcsán*

tettek eleget

A fentebb ismertetett szabályokon kívül a kutató
bepillantást az oktatás tárgyába, ugyanis ezeknek a törvények
nek az elsődleges célja nem a tananyag# tanítás megreforaálá-

a Coetus valamint a rektor és а Со©tus, nemkülönben ez utóbbi 
és a zsinat között kialakuló nagyobb összeütközések megelőzé
se volt* Tehát esek a törvények nagyobbrészt inkább házirend 

Jelleggel bírtak* Tantervi reformtervezet .nróthi György 1733*
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évi tanári fellépéséig nem született* Többször foglalkoztak 

azonban az egyházkor Lileti zsinatok az iskola működésével*
Így az előző oldalakon említett 1567* évi debreceni zsinat 

is* 1629-ben a nagyváradi egyházkerUletl gyűlés hozott az ösz- 

tlszántúli iskolára vonatkozé határozatot» miszerint "az
iskolai rektorok szorgalmasan tanítsanak éspedig régi szokás
szerint délelőtt először logikát» azután valamely szénokot

; kilenc érakor közvizsgát tartsanak» ebéd után

raegfosztatik* A jelesebb iskolákban a kitűnő görög Írók is» 

mint Homer об, Demosthenes» ?lu torches » Dzokrates» Phokylides, 

Py thagoras közőrán imgyará Az esperes az iskolai ta-
®e gvizsgál ja. 1646-ban a szatmári zsi-nulókat Bsorga

naton elfogadott Geleji-kánonok 26* és 84* cikke hasonló ér
telemben nyilatkozott» kibővítve azonban azzal a megjegyzéssel
az intézkedést» hogy a latin és görög klasszikus szerzők ol
vas tatása és magyarázóba közben a rektorok mellőzzék a
tyén erkölcsi felfogásba ütköző részleteket, valamint a diktá
ló з módszerét fogják szükebb keretek közé, és ügy igyekezze
nek» hogy a tanulóknak inkább az Ítélőképesség 

kezűteketsége fejlődjön. A latin nyelv uralkodó szerepére jel-
» mint az emlé-

is tilos volt a tanulóknak magyarul beszélni, óvakodniuk kel
latétól» vagyis

Az 1657* évi törvények után néhány esztendővel egyrészt 

az ezek biztosította» illetve kijelölte lehetőségek» másrészt 
a külső események hatására jelentős változás következett be
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az iskola életében. A várad! kollégium Várad török bevétele
után megszűnt, az ott működő -iártonfalvi Tóth György tanítvá
nyaival együtt Debrecenbe távozott. Ettől kezdve bárom tanszék
tanárai oktatták a diákságot. £ változás anyagi bázisát I•
Apafi Mihálynak a tanszék javára tett alapítványa biztosította.

kősót kapott a kollégium« de jó- 

szűkölködött* nrtonfalvi annyira 

színvonalasan és eredményesen oktatott» aogy tevékenysége je
lentős mértékben hozzájárult ahhoz» hogy 1660-tól a kollégium 

új korszaka kezdődött mg: "szinte észrevétlenül emelte

Eszerint évi

színvonalra az iskolát, úgy, uogy az 6 két évti
» hogy az addigi főgimnázium- 

jelleget is kezdett ölteni 
követőjeként és a puritanizmus híveként 

.«artonfalvit. 1662-ben nyilvános disputádét

szerű intézet
*25,

hatjuk a
tartott egyik tanítványával a presbiteri rendszerről» amely

ben raegvédelneztette ezt. Előadásaihoz Ramus tankönyveit
nálta és llemü müveket.

si logika, illetve ennek alkalmazása a gyakorlati prédikátori
feladatokban*^ Eövendékei körében annyira népszerű volt* hogy

tén nem kevésbé kiváló tanárként tevékenykedő Szilágyi lünké 

Márton, aki 1669-től kezdve harminc éven át oktatott a kollé
giumban. hevéhez fűződik számos könyv megjelentetésén kívül a
természettan! szertár kiaJn kitása* nyilvánvalóan
a természet tudományi Ismereteknek és gondolkodásmódnak a ha-
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tIcdra, amelyet néhány aollaadiábac működő tudás környezeté
it Szilágyit egyháa törte ne ti irodalmunk 

a karteziánus-coccejánus gondolkodók között tartja szánon. Az 

a szellem, amelyben tanított nem maradt hatás nélkül Apáti sik
lósra sem. A tárgyalt Időszaknak a harmadik nagyhatású tanár» 

egyénisége volt LIsznyai Kovács Pál. aki 1679-től Debrecenben 

históriát - elsősorban természetesen "bibliai* történelmet, 

kronológiát -» geográfiát és logikát adott elő9 ez utóbbit
Rams szellemében. Jáegjegyzendő, hogy ő volt au első»

ben szívhatott

telj
oki térképet használt a szemléltetéshez.

Abbén az Időszakban a debreceni kollégium kiemelkedő 

repét csak fokozta az a tény, hogy 1671-ben a sárospataki 
kola diákjai Báthory Zsófia több mint ellenséges mgatartá 

következtében menekülni voltak kénytelenek. A várad! iskolá
hoz hasonlón őket is Debrecen fogadta be, de 1672. tavaszán 

Erdélybe bujdostok, ahol Apafi liihály fejedelem Gyulafehérvár
ra telepítette őket.-^ Könyvtáruk java része azonban Debrecen
ben maradt, amint erről a Debreczenl diarium megemlékezett 
1631-ben Apafi lát oltása alkalmával* "Sept. 10. A Fejedelem 

délben be jő az erdélyi urakkal Teleki uron kívül ebédre és 

szép ebédét elvégezvén, templomunkat és Scholánkat, annak c Ins- 

si sít, thékdt a patakival együtt és az új épületet meg nézvén, 
szoialélvén szép fejedelmi pompa javai ki mégyen a táborban.
A két kollégium közös bibliotékája - lyben feltehetőleg kü
lön egységként kezelték a sárospatakit - Лег bér vilié és Rab»-
tin debreceni M látogatása." alatt szét szárat tak, amint erről a 

városi jegyzőkönyvbe bejegyezték* "A se л о lábán mind a pataki.

l S«& jtéBSS&S&b.* *öbb hí-' ^f-4,w4, as Yft^ ,ищS*ÜK‘
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rouazáz auctomál odalett# sok könyv szájjeltépetett sok fe
lig megégetett# sok levelenként a curián# utcán* a táboriielyen 

elhintetett# sok porba# gauéjba ke ver te tett. A theeák Ö aa le
forgat tat tak# deákok odsbordott ládái felhasogattattak# tér-

— Á kollégi-dlg ért a bájakban a sok összezavart papiros.
Uiiat érzékenyen érintette a könyvtár pusztulása# hissen a ko
rabeli szokásoknak köszönhetően - miszerint as iskolában vég-

• »

sett peregrinóló diákok mindig küldtek és hoztak is ragukkal 
ajándékba néhány könyvet az ókét kibocaájté anyaiskolának - 

igen tekintélyes, a külföldi tudósok, teológusok müveit igy 

hamarosan megjelenésük után «agáénak mondható tékát gyüjthet- 

tek Össze# amelynek sajnos nagy része elpusztult a fent leirt 

háborgatások sarán, -sért nem is lehetne teljes, legfeljebb 

csak kielégítőnek nevezhető képet nyerni mindazokról az ol 
monyokról,amelyek a 17. század végén rendelkezésre álltak a 

debreceni diákoknak. Annak ellenére# hogy a század utolsó 

gyedére a debreceni kollégium lett a legfrekventáltabb iskolá
ja a hazai reformétuóságnak a diáklétszám# amely pedig karton- 

falvi működése két évtizede alatt jelentősen emelkedett a ko
rábbi évekhez képest# hiszen 1660 és 1669 között 1016# 167 C- 

1679-ben 1117 tanuló iratkozott be# nagymértékben csökkent a 

század végére, olyannyira# hogy 1690-1699 között már csak 366 

volt az új beiratkozások száma, msekben a nehéz évtizedekben 

a tiszántúli reformátusok egyházkerületi gyűlései is határozot
tabban foglaltak állást az iskola érdekében - Így 1639-ben, 
1694-ben és 1702-ben - elhintve annak a felfogásnak a csiráit# 

hogy a debreceni kollégium a tiszántúli reformátusok összessé
gének iskolája# az egyházkerület sajátja.
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-Apáti .íadár iáik lóé már a hanyatlás első Jeleit mutató év
tizedben, 1631-ben subseribált» vagyis lépett a kollégium fel
ső о
osztálybeli tanúlótársainak, mind pedig praeeeptoreá.

tályába.^ Jegyzőkönyvében megörökítette mind az alsóbb
idején

tanuló diákoknak ^nevőt*^ Tanárai voltak Szilágyi 
Tönkc „.árton és Lissnyai Kovács Pál, I'artonfalvi csalt negyem
a keze alatt

rövid ideig, 1631* április 23-án bekövetkező haláláig oktatta* 

Apáti életének a debreceni kollégiumban tol tusként eltöltött 

periódusából Így irt a "Vita Triumphana" bevezető szakaszában* 

"Studium tarnen Sacrae Theologiae et Divirne Scrip turne, ex 

flagranti Animi devotions ad pedes иеогша Gamalielum, quorum
memória esto in flagrantisoiraa benedictione, quantaii quidam
Divina Gratia sufecerat, ut komi, ad P. II* Cla* D. Georgi lar- 

tonfalvi, Theologi Sinceri, Viri Pientiosimi: Cl* В* Г art ini 
Szilágyi, Viri Solertissimi: Cl. D* Pauli Lis anyai, Viri Lex- 

terrlmi, Profeasoris Potentiscimi , sub quo Chronologiae Sac
rae, Geograph* S* Controv* The oll. et Logices, ut Publica, ita

д méltatásban azonban ra-Privata conprehendantur studio* 

gyón bölcsen elhallgatta - ezt tette egyébként az akadémiai 
professzorai esetében is hogy milyen nézetkülönbség állt 

fenn a tanárként mégis Jól együttműködő .artonfaM és Szilágyi

• •

Töntő között* A puritanús -art« nfalví teljes egészében eluta
sította azokat a coccejanus-kartéziámis esszéket, ая» lyeket Szi
lágyi fönkő a magáénak vallott, sőt minden bizonnyal diákjai 
előtt sem volt titok nézőpontja, hiszen Apáti Így emlékezik meg 

' a már többször ie idézett Vita Iriuraphans 21. oldalán a debre
ceni kollégiumban meghonosodott kartéziánus nézetekről, vala-

alatt oktató professzoráról* "Verummint ennek befolyó
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ni audiviase oliju ^©bresiui in Pannónia a Cla# b# kar tinó Uras» 

fertőre nostro in Pülosopücie búb ti Hasiméi goi ignore t Саг» 

Logicura adeat ejus Methodura et keditationes* 

Logicum* quou ót ipse compertua sum." 

...iiiuen bizonnyal ismerte» olvasta Apáti Jzilégyi гЬакшшк 

1673-ban Beldelfeergben megjelent "Philosophie &u uaua ückola- 

r um pracsertla Lebrecin&e applicate" eimü müve t »•— amelyben 

a szerző tulajdonképpen .esc&rtea 1644-ben megjelent " í r ind» 

pia pülosophi&e" cimü munkáját ismertette«—1
A r&musi logikába Lisznyal Kovács iái vehette be -•.pétit# 

renniraradtak Apátiak a logika előadási61 készült jegyzeteit 

nUo táti ones in Petri Kaal Logiciua» ex dió tat is Claris bind« ас 

loctissißd Vlri 1# lauli S# Lisznyai excerptae# Anno bal 
1630#'*^ Az. előadások végére a következőket irtai Híiais Libri 
2ui Qt sic totlus Logicae scripta Anno L# 1632# die 3* Cal# В* 

per bicclaiirü Apáti# R E bejegyzésből értelemszerűen adódik az a 

következtetés# hogy Lisznyal 1630« évi diktátumaiból másolta 

ki Apáti határozott elképzeléssel omniáriuaa első oldalaira#
Ide lőtt erre kitárnánk» egy másik kérdést kell érintenünk rö
viden» mégpedig azt» hogy Kamué "DIalectica”-ja mennyire volt

őrs ágon# "A skolasztika és
a reneszánsz do^atikusnak érzett arisztotelizmusával szemben 

палаш Kudolpiiua Agricola gyakorlati célú logikájának szellemé
ben ("ars probabiliter de unaquauvis re disserendi’ ) alkotta 

meg rendszerét» ami fordulópontot hozott a tudományág történe» 

tóbon# Előozdr 1555-ben jelent meg Párizsban a nevét igen 

Üressé tevő dialek ti Icája francia nyelven#^ majd 1556-ban 

latinul is napvilágot látott# Ezt követően számtalanszor ki»

teaium fűi
cuperietur еш* fűi

időszerű az adott korszakban
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adtál: Írásait* "altar Ong szárai táse osáriát аз 1545-1953 közöt- 

ti években - líarausnak a gyüj tonenyes kötetekben megjelent ta
nulmányait# dolgosa tölt is figyelembe véve - Mintegy 1100 rá
máéi toriad’: nyomta táeárél beszélhetünk*^ Es gs adat . Andim
nél Jobban árulkodik а жinai gondolkodás igen nagy aépsEerJi- 

oégéről* A ’’Tiinloctica virtus est di szer cr*di° ölve szinte fel
szabadítóim bat as egyes tudonányágalrra, áj utat nyitva fejlő*» 

désüknek. Ingyarorazágon már Лшаш idejohon Megjelennek as el- 

об ramisták, Esámbokl János »Belényes lergely, aki .megvette
ruuxtis első nyomtatott könyvét* Budith András, Szegedi iCios 

István*Itthon haté; két szempentbcSl volt igen Jelentés* Az 

egyik szerint a hasai egyházi retorika fejlődésére gyakorolt
döntő befolyást* amelyet csak felerősített Anesiua nézeteinek 

.agyar országi recepciója, а puritanizmus terjedése* Hatásának 

írási к oldala a Matematika, fizika* logika* tudományára gyako
rolt befolyás volt* Вштщ gyakorlatias gondolkodása* rendsze
rérők rugaL-rasoága bistooitotta lehetőségek szinte kínálhatták 

iragukat arra, hogy talejakon gyökeret ereszthessen és prospe
ráljon neiacoak a puritanlziűus* hanen a eoccejanus és a karté
ziánus gondolkodás is* Az az eleven hatás, erőteljes ösztön
zés, amit a rauusi újítás gyakorolt oég a felvilágosodás ko
rában is,—- Mindenképpen felíllvizogálandóvá teszi azt a néze
tet, miszerint a ramd filozófia 17* század közepi raagyaror- 

czágt Jelentkezésében ^negatívumot látnak« elkésettségük bi- 

zox:yi tékát*
A fentebb vázolt szellemi ’dBrnyezct formálta a fiatal 

Apáti gond. Ikcdáaát is itthoni tanulmányai során* Apáti éle
tének a debreceni kollégiumban tégátikként eltöltött ezaka-

.
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szára Iáét máziratoa könyvecskéjét ás a *Vita 1г1шщпахтп~ob
nu&ziiuihatja forrásként a kutató* A nosiratok közül az egyik 

& már ».ill tett omniárium, a núslk peregrinációs albuma*-^-

• bár végül mindkettő a^2e.aat; igen kiilbabosé volt & a or, 
óesreceni kollégium tulaj cmna lett* Az albumot eredetileg
.eszprémi látván birtokolhatta egyéb Apá ti—irat okkal együtt* 

ahogy erre az általa irt Apáti-álet raj»bél következtetni 
net* halála után özvegye igyekezett a Hagyatékot együtt tar-

о elhunytát követően készített leltár szerint 

csak öt kéziratot találtak ..essprémi egykori könyvtárában* a- 

sonban apátié nem volt közöttük*-^ önnek ellenére azt kell 
lel tó tleanünk * hogy az album innen kerülhetett - még a leltár 

elkészülte előtt — oárváry hál debreceni tanárhoz* akitől fia* 

oárváry Jakab ügyvéd örökölhette az eialékkoiQrvet* 6 bebrecaar- 

1373* Január 13-án* a valószínűleg hátrahagyott 

iratai egy rászánok - Így az albumnak is - a debreceni kollé-
üst az elképzelést látszik mogeron

tani* azonban

ben halt

gium lett a tulaj done, 
siteni az a tény is* hogy a peregrinációs album első és utol
só oldala mrváry Jakab bejegyzését és névaláírását őrzi* 

.us umniárium alig több* mint három évtizedtől el
tekintve sokkal Jobban nyomon követhető* Apáti 1724* évi ha
lálától egészen 1759-ig nincs róla híradás. 1759-ben viszont 

- a H címlap- tanúsága szerint - -sár ege szexi bizonyosan a kol
légium könyvtáráé volts nMber Oollegii hebrecinensio Alnnb 

1759* 15 kai* rear! A mai napig is itt őrzik к G17 számú jel-
szempontjából - saint er

re korábban fiár utaltunk - sokkal fontosabb dokumentum ez, 

mint az emlékkönyv A nyolcaárét alakú, Jelenleg 153 levélből

zet alatt* Apáti na mi iskoláz tatá.
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álló könyvecske csonka. Az oldalakat 295-ig maga Apáti szá
mozta meg. A 295-dik oldal után harmincnégy’ levél következik. 

Ezekre idegen kéz irta rá a levélszámozást 1-33-lg* az utol
són nincsen szám. Külön csoportba soroljuk végül azokat a le
veleket* amelyeket utólag illesztett bele valaki az 1-295. ol
dalak közé. Ennek a mindössze tiz lapnak a nagysága változó* 

de az eredetinél mindegyik kisebb. A csonkulna mértéke az 

egyes helyeken pontosan megállapítható * kivéve a harmincnégy 

lapból álló egységbe tartozó* 24-es levélszómmal ellátott la
pot. Ezen egy 117-es sorszámmal kezdődő és a 173-dik tétellel 
záruló könyvjegyzéket találunk. Apáti kézírásét ismerve felte
hetően elfért egyetlen levélen az első száztizenhat tétel, vi
szont nem tudni, hogy hány könyv címét jegyezte még fel a 

173-dik után. n ivei az előbbi esettől eltekintve pontosan 

tudjuk, hogy hány levél hiányzik, megállapítható, hogy az om- 

niáriura eredetileg legalább 189 lapból állt. E hipotetikus le
vélszámozást követve rekonstruálható az omniérium tartalmas^

1. Címlap: Serpens Aeneus 2í. ü. Apáti. Hoc est tails 

me de la animae, quam si homo ni tore et iio- 

nore de3ti tutus caligancium oculorum in» 

tűi tu tanait, in pristinum sponte resti tu- 

retur etatua opera et sudoribus ejusdem. 
Malekezel niedere is. ~ Anno 1684, otdine 4 

Anno 1636. Dobrecini. In Hungária.
Liber Collegii Debrecinensis Atnnlo 1759 

15. Kai. Pebr.

4

2. 2b Jelmondatok.

Életrajzi jellegű feljegyzések: saját,
testvére, valamint felesége és gyermek 

adatai.
Héber és latin feliratú rajz.

3. 3a

s SZEGED HL I3 &
У ** decenti ad contuendum ere ctis
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4. 3b Ex Dicta tie С. Зила. in Eett. ct .ага*
A lap alján gyermekeinek szülét d at adatai*

5. 4a - lűe
3-15. p*

Dotation«® in Petri 7iaml Logicm» ex dio- 

tátin Clariagiraif ac Eoctissirai Viri B. 
Pauli Km Lisznyai ©xcerptae. Anno Imi 

1680.
A végén újra datálvaí Finis libri 2di st 

sic totius Logicae scripta Anno B. 1632. 
die 3* Gal. Lee. per Eicolaua 1« Apeti.-^

Üres.6. löb
16. p.

7. 11a - 13a 

17-31. P.

3. 13b
32. p.

Acadeiaicae > vestium AcadenicaruraRmti
Cla. Вт Fratria Зет» Ж* Gzoboazlai*-^
A lap alján iuegjegyzéa arról» hogyan kell 
a himlőt kezelni.

9. 19b - 26b Hiányzó oldalak.

10. 27a - 27b 

41-42. p.
ireeatio Antecedens Gönciопегд»

11. 28a - 28b 

43-44. p.
Alia Oratio Gönci

Oratio Grat lenen Actoria* et eíiml ргеса- 

tonia post auditioama verb! dicenda.
12. 29a - 34a 

45-55. p.

13. 34b - 35b
56-58. p.

Oratio €. C* in afil. etc. Es. 59.

14. 36a-39a 

59-65. p.
Textus Concionis Job. II. v. 9.
Aleim: Decide nen tizenkét órája vagyona 

az napnak.

15. 39b - 4la 

66-69* p.
Ireeatio fervida.
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16. 4ln - 43n.

69-73. p.
Oretio Antecedens Gordonén* ex prlorl- 

bus composite*
A *lb - 42a között két számozatlan oloal
található» az eredeti lapméretnél kisebbek*

17. 43a - 44b 

73-76* p.
uratio ura tier um ac»-uria ei aimui
Irecatoria poet auditionem verbi in Ies$>lo 

Jebreczino dicenőa.

13. 45a - 49b Hiányzó oldalak*

Prédikációtöredék, az első része hiányzik*
Latált; iinis 24. Julii 1633.

19. 50a - 52a 

37—91* p.

(Text* Boci. 7; 14. pro ihren tatione Зр* ac
G. L. Georgii Pongr&cs Hagy 1 ihaly elabo- 

ratuo.
(öt latin nyelvű kérdés a jóról, a gonosz
ról, a bűnről, majd a “Változás alatt 

gyón minden ember, valar.ág ez világból ki 
nem megyen" tétel vázlatos kifejtése). 

Datálva* Ao. 1691» Ultimo die Xti Natu.
Per Me. Ap. km Gataly.

20. 52b
92. p.

Hiányzó oldalak.21* 53a - 59b

22. 60e - 64a
107-115. p.

Prédikációtöredék, az első ró hiányzik.

23* 64b - 70a
116-127. p.

Textus Oonclonis in nomine Jehova© * 15*
Apr*
(A 65b - 66a között egy, az eredetinél ki
sebb méretű lap van)*

24. 70b - 74b 

123-136. p.
Text* in* nomine Jehovae elab* 22 *pril 

Pun* Jacob 4* v* 14*
Datált* Anno 1633* die 27 Apr* finitr. et
elab, per TI* . A. nnua*

(A 74b - 75a között 14 kisebb méretű, tele-
Irt oldal).
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25* 75a Versus Carol! Scribanii jesuitae Antver- 

piencie.137. p.

puliitilianus LeclsíB* 322» éa még néhány 

rövid Időset.

26. 75b Dicta Johaanie levelii ^oiriinicani, qui
publice pracdic&bat, vulgoque per frade bat. 

Bttől elkülönítve négy soros magyar nyel
vű "Invocatio fimehrie".

133. p.

27. 76» - 76b
139-H . p.

Catalogue Quintarionm Budi mantis tarom 

tempore Braeeeptoratus aai llicolai Apáti 
Anno Dni 1682. A die 31* Augustl ad dieu 

30 bevembris.

23. 77a - 77b 

(számozatlan 

oldalak)

iicolaue Apáti 
riorum pucrorua Anno 1694. 1* Jimij. in 

Etymologlam a ne promo te rum. 
tue lehrecini.

ФШФ

ффф

29. 73a Spectabill ac Qeneroao Domino Domino Ste
phano Thoth Liberee Regiae^ua Civitatis(számozatlan

oldal) meritlesdmo Domino etФФФ

Datrono mihi Colcndissimi. Debrecaen. 
(Idegen kéztől származó, al album bejegy
zések ajánlásának megfelelő sorok).

Ores.3C. 78b
(számosatlan 

oldal)

31. 79a A °eonclueio"-t, a ncontradictio”-t, a
141. p. tárgyaló rövid latin ayel-»

vü jegyzetek a következő lapalji meg jegy- 

sóesel5 V. C. 3. L. KU L. £. P. 446. Aau

32. 79b Rövid latin nyelvű jegyzet a ’’eupposituiá'! 
őe a "substantia" fogalmáról.

-
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Textus сии bono Deo 1633* 27. Julij.33- 30a - 33a 

143-14 9« p. Oseae 14. v. 2.
Prédikáció.
Datált s Finite Debre. per !«• M. Apáti 
s« c. 29« Jullj.

34. 83b - 35b 

150-154. p.
Textus 1. August! Anno 1683« Patt. 3« v. 2. 

Ezek. 32. v. 2. 3*
Prédikáció.
Datált: Finest laposul 2. Aug. inter 11 

et 12. noct. К. Um A. Cum tenderem Vol- 

csainum versus.

Textus Conelonis Heb. 4. 14. 
Prédikáció.

35. 86a - 83b
155—160. p.

36. 89a - 91b
161-166. p.

Requisite Sylogismorura in genere et in 

specie.
Latin nyelvű logika jegyzet.
(A 89b - 90a oldalak között egy, az 

detinéi kisebb méretű lap van.)

Egy prédikációnak az "usus" része. 

Utána: "Valeditiones tempore precura...”
37. 92a - 93b 

167-170. p.

38. 94a - 95a 

171-173. p.
Cratio Post Conelőném.
Utána: Xnvocatlo C. D. 3. K. nőm. dlv. 

ante prec. funebr.

39. 95b Oratio alia post cone.
174. p.

4o. 96a - 99b 

175-182. p.
Textus cone. Hebr. 12. v. 22. 23« 

Prédikáció

41. 100a - lo4a 

183-191. p.
Textus Conelonis Esaiae 49. v. 6. 
Prédikáció.
Datált: An. 1633. die 30. 7bris. Finis.
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42. 104Ъ - 105b 

192-194. р.
Textus In nomine Jehovae An. 1683* ipsie 

Cal. 3brla.
Prédikáció.

43. 106a - 107b Hiányáé oldalak

Prédikáció töredék: az eleje hiányzik.44. 103a - 113b 

199-210. p.

45. 113b - 119a
210-221. p.

Textus Apoc. 11. 19. 
Prédikáció.

46. 119b - 122a 

222-227. p.
Text. Condon. Heb. 10. 26.

47. 122b - 123b
228-230. p.

X. ActorumText, concionis ad dlera 

1. 9. 10. 11. 12.
Prédikáció töredék: a vége hiányzik.

48. 124a - 130 b Hiányzó oldalak.

Prédikáció töredék: az eleje hiányzik. 

Datálva: Anno 1683. die 11. Dec. incepi
49. 131a - 132b 

245-243. p.

D. 0. lü. sit H. A.

tkozó kérdések és50. 133a - 137a 

249-257. p. válaszok.
Datálva* A. D. 1634. die 3. April.

Textus in nomine Jehovae Ao. 1684. 22.51. 137b - 142b 

253-263. p. April Rom. 5. 1*
Datálva a végén is* Finivi 30. die ejus-

52. 142b - 145b 

268-275. p.
Textus in nomine Jehovae. 16Э4. 15. 7bris. 

Apoc. 14. v. 3.
Prédikáció.
(A 272. oldal hiányzik» azonban úgy tűnik, 

hogy Apáti számozta rosszul az oldalakat, 

ugyanis a szöveg folyamatos maradt.)
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Datálva a végén let AuxiHanté Deo flnem 

imposu^ Ao. 1684. 16. Tbrls.
A lap alján az alábbi megjegyzés után 

négy latin sor következik* Ad 

c. 3. 0* 9» notetur hie canon.
L. 1.

53. 146a - 147b 

276-279. p.
l&dltatlo oecasione Textus cun bono Deo 

Ao. 1684. 17. sep. Apoc. 20. 9. 
meditáció.
Datálva a végén is* 22. Tbris finis.

54. 147b - 148b 

279-231. p.
uei Anno 1685. 28. Jan.Textus in

Fsai. 57. v. 2.
Prédikáció töredék* a l4ga-tól kezdve 

hiányoznak a további oldalak.

55. 149a - 154b Hiányzó oldalak.

56. 155a - 155b A hadakozó Debrecenért könyörgó imatöre- 

dék: az eleje hiányzik.
Datálva* Finis in Illust. 3. D. opera K. 
llm A. inter occupationes varias 27 Mártii. 

Itt véget érnek a 

lak.
ját számozású olda-

57. 156a - 157a 

la - 2aí^
Itinerarii Solatii monumentum monlta piis 

viatoribus exerens» cujus (in hoc turbu- 

lento vacillantis fortunae 

in rationem pietatis et memoriae) extruc- 

tio et allis hujus excellentiae, propina- 

to cordl est.
E cím után Ambrosiustói, Ovldiustól, Cice
rótól és a bibliából származó idézetek, 

valamint ezek értelmezése következik.

vo K. M. A.

Petrus iblinaeustól és Tertullianustól 
származó latin nyelvű idézetek.

58. 157b
2b

59. 153a - 158b 

3a - 3b
Series Ho;rinura quondam In Illustr. Athene© 

Debreciensl, partim inser benti ura, partim
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commllltantlum C. D. P. no; lm primo loco

Anno 1679» subscribe seq.
Tanuld társaim к névsora.

6o. 159a
4a

61. 159a - 159b 

4a - 4b
1680.
Tanuld társainak névsora.

62. 1бСа - 160b 

5a - 5b
Ao. 1631.
Tanuló társainak névsora.

63. 160b - 1614» 

5b - 6a
Ao. 1632. subs. seq. 
Tanuló társainak névsora.

64. 161a - 161b 

6a - 6b
Ao. 1633. seq.
Tanulótársainak névsora.

Ao. 16Э4. subscrip, seq. 
Tanulótársainak névsora.

65. 162a
7a

66. 162b Ao. 1635. subs. seq. 
Tanulótársainak névsora*
A lap alján életrajzi adatok.

7b

67. 163 - 164a Feljegyzés peregrláációjának kezdetéből, 

valamint haza téré sóról.
A Tótfalusi-féle bibliák mennyiségének 

és típusainak felsorolása.
.Magyarországra való visszatérésének keser
vei» az útvonal rövid leírása» a hajé ada
tai.^

68. 164b - 166a 

9b - 11a
31 superisita visum fuerit. Oratio ante
cedens Concionera, ope lectlomim et medi- 

tationun Biblicarum Lugd. Batav* Collects, 

loa.

69. 166b - 163a 

11b - 13a
Oratio post auditionem verbi divini in 

Templo ас coetu patrio cum bono Deo di- 

cenda.
Befejezetlen ima.
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80. 131a - 132a 
26a - 27a

Meditatio alia.

Alia Concionexa claudens.31. 132b
28b

82. 183a - 183b 

28a - 23b
£. A. . editatio concep. inter equitan-
dura...
:.jedltáei6.
Leltár mindazokról a lyes hdtaikról,
amelyeket Apáti felesége# Varaiméi Klá
ra# illetve az 6 édesanyja Bárónké Sán-

átadott.^gőrzé

83. 134a - 184b 

29a - 29b
Varannoviensis Bastoris reditus# coneig- 

n&tus ex Ratricula Bioeceseos Zemplénien- 

Senioratus Нет. Dni Richae- 

lis Rozgoni# per líicoleum Apátj 
toréra Varannovientem, An. 1706. 25. I’ebr. 

A varaiméi prédi kát or sághoz tartozó dol-

t

Reditus Collegae.

34. 135a Peljegyzés az 1597 májusában Üjhelyen 

megtartott zsinatról.
Rectoris Reditus.

30a

85. 135b Cogitátiones undue noctis 1717. 22. Julij.
А гаaga irta sirvers egyik változata. A szö

get később áthúzta.
30b

36. 136a Postéritáti si sequens modus libuerit. 

irta sirvers egyik változata. A31a A
szöveget később áthúzta.
Tertias cogitationes vid. inp.

37. 186b Gyermekeire vonatkozó feljegyzések.
31b

Az oldal közepén egy elnagyolt elmosódott 

rajz látható.
33. 137a

32a
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Epitafium. Tertia cogitátiones.
A maga irta sirvers egyik változata. A 

szöveget később áthúzta.

89. 137b
32b

90. 133a Esractis 3. Keresztúriul tribus Annia? 

latus sum in Ecclesiam Pátriám Debrecft' én- 

д. 1721. A. 1724. hoc
do.

Me* Apáti.91. 138b ti
33b

Teljesen elmosódott, szinte olvashatatlan
oldal. Apróhetüe, összefüggőnek tűnő

iint a felsorolásból is kitűnik» a kézirat zömét prédiká
ciók» imák» meditációk és könyörgések teszik ki. Ezek latin 

elmük ellenére - amikkel Apáti Jobbára a műfajt Jelölte meg - 

magyarul Íródtak és Jellegüknél fogva a gyakorlati lelkész!

forduló dá
latba hozható Apáti hazai iskoláztatásával* mint peregrináció- 

az ezt követő Itthoni munkásságával. Ha csak a tár

tat ják, az omnlári inkábbis

Jávái, 

gyalt műfajokat lük figyelembe, akkor megállapítható» hogy
tétel tartozik ide a Jegyzékből, de ezek több,

mint kétharmadát teszik ki az omniáriusmak, viszont közülük
tében olvasható a keletkezés időpontja.^csak tizenkettő
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keltezett té- 

tálatIonok
ciua 27-ig*

azt valósainusiti* hogy a

laJdonos debreceni diáksága idején* mégpedig meghatározott
véletlenül jegyezte füzete 

elejére Lisznyai Kovács Iáinak a ramusi logikáról szélé előa
dását* hanem azzal a határozott szándékkal tehette* hogy az 

utána következő «Ars Orandi"-val együtt
említett műfajok gyakorlásában« Fel kell ugyanis figyelnünk

nulmányl céllal. Apáti ugyanis

gitBégére legyen az

arra* hogy inig a logika jegyzet elmében 1680 szerepel - vagyis
Lisznyainak az 1630. évi diktátumairól van azé - addig a végén
a következő áll* "Finis libri 2di et sic totius Logl 
ta Anno Dm 1682. die 3. Cal. Dec. per Nie ólaim M. Apáti*
Tehát ezek az oldalak csak 1682-ben kerültek be az omniárl

Az pedig elég köztudott* hogy Hams logikája és bizonyos - 

elsősorban puritánná szellemben készült - "ars orandi"-k, il
letve "ars praedicandi"-k között szoros kapcsolat állt fenn e

t kell felidézni* mint olyanét, aki a debreceni

falvinak az "Ars none lomnál n

Tőnkének a "Biga Bastoralis"^ cimü müveire gyakorolt igen j
lentős hatást.^ iünkahipotézisként természetesen adódik az a
gondolat* hogy a kettő közül elsősorban Martonfalviénak a nyo

lcere she tok Apáti "Ars Grandi"—ján, mivel ez már 1666-ban 

napvilágot látott és hatott a következő évtizedekben is, mig 

Szilágyi Tönkő Mártoné csak 1634-ben jelent meg* tehát ninden-
képpen később annál az időpontnál, vagyis 1682-nél, amit az
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*».

í-szerkesztett jegyzetfüzetről lehet beszélni* Atudatoson
kérdés a továbbiakban az. hogy iái ösztönözhette» vagy kénysze
ríthet te Apátit a vezetésére* A kollégium 1657-es törvényei

alábbi cikkelyekközött» c «De studiis scholarlum" sorában
olvashatók* "XIII. Ut autem

to fi ant naiorl. le,

et dec
to* et

non receptores collationlbus priua, deinde echola» sl resipi 
cere nolint» excluduntor. Еж leg* XI* Antlq. Debrec* / XIV» In

ingenio etcollá ti onum octo ad minicaxa colle,
profectu, quantum fieri potest» pares»

et i
conacientia const!tuitor, iuxtaque peculiareecollegis

collati

előadásokon hallottak gyakorid volt* Ezért a diákságnak nyolc
fős csoportokban kellett bibliai textusok magyarázatával fog
lalkoznia» valamint egy sor olyan feladatot elvégeznie»
későbbi lelkész! tevékenység
külözhetetlennek mutatkozott» Így például a prédikáció kései-

1657-
törvények XI.

tórium in collationibua«-nak az 1-6« artikulusa**^ Apáti onmi-
» a «De officio Eraesidua ac



- 46 -

áriшдо feltehetően ilyen kötelező jelleggel működő "önképző
kör"—ben való rá savé tel igen színvonaláé terméke* Olyannyira 

az» hogy a keletkezés fentebb vázolt körülményei ellenére le 

önkéntelenül felvetődik a kérdési vajon nem az Apáti-életmű 

eddig egyáltalán 

el* Apáti szónoki készsége és erudldőja nemcsak a kollégium 

falain belül» hanem a városban is ismert lehetett* Igen-igen 

ritkán fordult elő ugyanis az» hogy a diákok közül valaki Deb
recenben még tanulmányai befejezése előtt prédikálhatott* Apáti 

előtt azonban a következő elmet olvashatjuk! nOra
tio Gratiarum actoria» et simul Erecatorla, post auditionem 

verbi in Templo Debreczlno dlcenda*"»^ amelyben a nehéz 

pokat élő városért» "az lelki örállók"-ért könyörög, megemlé
kezve azonban a kollégiumról isi "Ke feletkézzé1 el Uram az

egyik irá;

Veteminyes kertrül is mellyet ebben az Anyavárosban plántáltál, 

és szipen virágoztattad ellensiginek bossszuságára, szalics 

uram üreája mennyei harmat ott, öntözgessed az te drága szent 

lelkednek kegyelmeinek drága essölvel, hogy tudományok ügyen 

tennikeny es virágzó az hitnek gyümölcsivei, mellyekbül ismer
tessenek meg az Christus Tanitvanyinak lenni 
zik meg azonban oratiójában 

rátusról.

"* Kern feledke-• e •

a fejedelemről, sem a wagiezt-
pedig "az földön vizen járók"-ról sem az "igaz 

követcsigben tisztessiges kereskedieben faradozok"-ról, "az
meg rettent lelki isméretüvek"-ről "es bánkódó szivüvek"-ről* 

Ezen tömörre fogott, kitűnő retorikai érzőkkel megírt könyör
gése tulajdonképpen átdolgozás} a tartalomjegyzékben tizenket
tedikként feltüntetett tételnek, amelyben l sokkal konkré
tabban itt a város nehézségeiről, Debrecenben az Isteniek "már
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pás^áról#^ Az omniáriuraban az egyéb Írások 

esetében is előfordul« hogy néhány oldallal odább átdolgozott 

formában találkozunk velük« s ez azt sugallja« hogy Apáti a 

könyvecskéjében foglaltakat valóban többnek szánta egy iskolai 
jegyzőkönyv tartalmánál, bár a fentebb említett imától eltekint-

elhangzott egyházi szövegekről van szó* 

zárhatjuk ki azt a lehetőséget

rigen grassálo c

ve valószínűleg
hogy a

későbbi években ezeket legalább mintaként felhasználhatta pré
dikátorkodása idején» And a néhány évvel, évtizeddel utóbb 

keletkezett bejegyzéseket illeti, azokat utólag Írhatta az üre
sen maradt oldalakra mintegy "pro memória"* Térmé t ezek
nek az életrajzi adalékoknak is igen nagy a jelentőségük, hi-

Apátival kapcsolatosan kevéss
Bünkre, azonban az omniárium értékét legfléább a fentebb tár-

a tény - amennyiben a 

tkozókésőbbi kutatások alátámasztják az e kéziratra 

kahipotézisünket -, hogy a debreceni kollégiumban honos egyik 

oktatási médszemek, a "collatio"—nak egyik, több évszázadon 

keresztül fennmaradt dokumentumával állunk szemben* Azt azon
ban csak egy jövőbeni alapos vizsgálat döntheti majd el, hegy 

mennyiben tekinthető e jegyzőkönyv Apáti peregrináciéját, il-

sának. Apáti külföldi iskoláztatása első 

se előtt 

temjárá

áttekinté-
gvizsgálni a külföldi egye-roviden

Debrecenben meghonosodott szokásait*
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Ások a hazai - közelebbről a Tiszántúli Református Egy» 

házterületben kialakult m intézményes teretek* amelyek a refor
mátus ifjeink külföldi tanulmányútjét biztosították« őket el
bocsátották« majd fogadták a peregrinációból valő visszatéré

sén kezdtek kialakulni« formálódni* Mivel az egyetenjárás

tes jogának tartotta« hogy valamiképpen szabályozza« 

befolyásolja a kint tanulók гада tartását, tanulmányait, s haza
azokat az igényeket* amelyeket ajövetelük után érvényesít

támasztottak már az induláskor* 1532-ből*
Gönczi Kovács (iabrtcius) György püspöksége idejéből - akinek

* akik az akadémiai képzettség megszerzése végett
jukon ki vili folytatnak tanulmányokat reversálist*
11 nyilatkozatot kell adniuk arról* hogy egyházi pályán majmá
nak* mivel a lelteszekből szinte állandó hiány mutatkozott egy
házkerületében*^ A reverzális* ©mely a synodus jegyzőkonyvé-

a legutolsó aláírás 1701* április 10-található és
ről « léte tővé tette az aláíróknak azt* hogy tani t ta
tás! költségük visszafizetése ellenében világi foglalkozást vá-

аарша*^* bttox kezdve gyakran foglalkoztak
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egyházkerület! gyűlések az akadémikusok ügyeivel* Az 1593*
január 31-én Bodrogkeresztúron megtartott ti száninneni zsi
natra a tiszántúliak is elküldték követeiket* a képviseletük
ben Gönczi is aláírta azt az intó célzatú levelet*
felól a wittenbergi és heldelbergl diákokhoz szélt fi

ter jedó rossz hírük miatt* másfeléi megkérték az említett

egyházkerület
kifizetni*^- A két egyházkerület együttműködő 

tizedekben is csak akkor újult fel* ha az egyetemes magyar 

reformátusságot "fenyegető veszedelmes" nézetek hazai terjedése 

összefüggésben állt a külföldi egyetemeket látogaté diákok

fogja diákjai helyett 

a későbbi év

térésével* így volt ez 1631-ben,vi Ist-

7-1 nyírbátori közzeinaton "«űrről * hogy
erminianlsmusba is esnek*** • *

cv3i ellen azt találták ki évszerül* hogy csak olyanokat aján
lanak a petrónusoknak* akik aláírással* kézadással megecklivés
se! egyéb feltételek llett arra is elkötelezték magukat* 

hogy a 'helvét hitvallással ellenkez ő mindenféle szektáktól#

utaznak pusztán gyönyörködés 

gett a pa trónusok enge de Íme nélkül* honfitársaikat nem adóéi t- 

ják el nagy kölcsönzésekkel, a hittant és a bölcseletet komo-
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sak tanáraikat hallgatják,
a patrénusok iránt

jővén lelkészi szolgálatot vállalnak, 

ezek megtartására eeküvéssel és kézadással kötelezik magukat#"^ 

Ezért kibővítették a lelkészek esküjét is, amelyet agyarország
ra visszatérvén a volt peregrinusnak is le kellett tennie, mi

sek a helvét hitvallásnak, hanem a heidel-

és nyilvános vitákban is részt vesznek » •••

szerint idehaza
bergi káténak is - amiben a szigorú református hiten 

nak látták a biztosítékát - az értelme szerint magyarázzák I 

ten igéjét* Azonban a novatorokkal szemben ez a dekrétum
22-én - a puri tanús 

után - a
niek részvételével megtartott generális gyűlésen kimondták, 
hogy az akadémikusok addig nem bocsát hat ők hivatalba, araig 

visszatértük után is bizonyságot nem tesznek hitükről, tudo-

bizonyult hatásosnak# 1633#
Tolnai Dali János és társainak hazatéré

Hiányukról és aláírással nem kötelezik magukat, hogy a Kisebb 

és Uagyobb Cikkeket gtartják. E szigorú intézkedés ellenére 

a nyolc évvel később, 1646. február 14-i tokaji zsinatnak, 

lyet szintén a tiszáninneni egyházkerület képviselőivel közösen 

tartottak, meg kellett újítania az 1631* és 1633# évi peregrl- 

náeiéra von; tkozó végzéseket# A határozat lényege abban foglal
ható össze, hogy a külföldre menő és onnan visszatérő ifjak 

menet is. jövet is. 

helvét hitvallásra, a heidelbergi kátéra, a bevett szertartá- 

gtartusára, valamint kimondták azt is, hogy aki ezután 

esik gyanúba, azt, amennyiben a feltételezés beigazolódik ál
lásáról le kell tenni és a hatóságok kezébe kell adni.<2Z Ezzel 

túlbiztositottnak tűnő intézkedéssel véglegesen

esküdjenek meg a

a szinte
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legitimálták azt a bizalmat lanságot» 

végzetteket körülvette visszatérésük után» noha korábbi külföld
re távozásukat az egyház érdeke is megkövetelte. Az
tő mintegy negyven éves viszonylagos nyugalom után újra 

ton kellett foglalkozni a veszedelmesen terjedő újítások» el
sősorban a coccejanisxans és a kartéziánlzmus miatt - amelyek 

térhódításánál: a rsdnóti zsinat sem tudott gátat szabni - a 

peregrináclóval* "Quic 

vei Patrono sumptu sufflciensi salutare decreverit, non scius 

nisi datis suis praelntis Ecclesiasticls litéris reversalibus,
1 doe trinae innovati

adire permit ti túr.E határozat már Apáti külföldre tá
vozta után» augusztus 11-én született meg Avaaúj városban, Így 

feltételezhető* hogy az általa adott reverzális - amiről eddig 

csak luróczi-Troeller József tanulmányábó 1 tudunk^ - 

egyházkerület iratai közé kerülhetett* hanem ha patrőnusa volt»

discenál causa proprio

de cxani receptae

összességében elmondható* hogy az újításoktól való
görcsös félelem termékei. Reverzális adással* az állástól való 

tás fenyegetésével próbálták

megfelelő* azokat kielégítő tanulmányokat folytassanak külföl
dön» elsősorban az ortodox teológusokat hallgassák. Azonban 

nek az igen erős védekezésnek, amely könnyen lehetett volna a 

szüklátőkörüség táplálója is» akadtak ellenzői* akik számára

Az ő tevékenységüknek köszönhető» hogy akár teológiai
.tból
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A tényleges felügyeletet ügyen a zsinat gyakorolta a 

regrinusok felett» de a költséges tanulmányút kiadásait már
más intézmények vagy személyek biztosították. Itt csak
ütjük» bogy voltak gazdag főúri patrónusok, akiknek egy vagy 

is tanult külföldön» mert a debreceni kollégium
egyetemj árást

vállaló diákok anyagi támogatásában áartoníalvi Tóth György

több

kiilönle helyet szerzett

bi protestáns iskola

város adakozásának volt kieraelkedő szerepe 

Iskola és az egyházkerület lehetővé tette diákiéi számára* 

hogy a költségek egy részét raguk teremtsék elő» hiszen az

llett, hogy az

részesülhetett minden peregrinálni szándékozó ifjú.miatt

nak a szerencsés találkozásából feilődött ki a rektórla intéz-
jelenség» ami lehetővé tette azt,» ez a

hogy az itthoni tanulmányok befejező 

kiváló képességről tanúbizonyságot tett növendékét a partiku
lák valamelyikének a vezetésével megbízzák* s Így a rektoroa- 

kodás két-három éve alatt jövedelmükből annyit összegyűjtőének»

után az iskola egy-egy

érezhette a hit megőrzésére tett azon fogadkozást, amit az
1646* évi zsinat előirt a peregrinusoknak, s talán e
ligádée az egyházkerület! gyűlést követő tiz évben 

ténné tett mag következetesen minden kiutazó esetében* mert 1656- 

ban a németalföldi akadémiákra igyekvőket az alábbiak alálrásá-
t arra,

is tor

ra köteleztékt ”3ona fide Christiana kötele
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áradok*oda
jövők, hogy költ

t támasztő tudományt ■»

nM Ez a

ceni fellépésével 
gi helyzetében tanári működése jelentés következményekkel járt* 

Tevékenységének elsőként említett területéről már azé ltunk a 

dolgosat egyik korábbi részében» azonban a peregri nácié 

pontjábél az utébbl tkozás a fontosabb. Az ő nevéhez fiiző-
dlk

vezetésére szolgáié "száxaadáskönyv"tonfalvi a bursa
elejére "Consecratio quorundam bonorum» in usum Clvium Scholae 

Debrecinae» In Aoademlas Germanicac laittendorum et promovendo- 

1 jegyezte be 1666. január 21-én azt a kívánságát»rum" cl
ezen javallat az Iskola "polgárai" között soha szét

■9

vsls.iä^ As a diák* aki ebből az alapbői részesedett* kötelez-
térte után a kapott pénz felét 

fizeti az iskolának. A várad! és a debreceni schola kénye 

rü egyesülése* valamint a fentebb isi eréetett támogatási lehe
tőség következtében le csak megközelíteni tudta a debreceniek

1671-ig megőrizte e téren 

évtized kezdetén lejátszódott események azonban elpusztították
tőszerepét. A
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iskolát* földönfutóvá tettók diákjait* Debrecenre íiúrult 

Így a veae főszerep# laind a hasai képzésben* mind a "studiosus"-
adata alapján - amiketkülföldre bocsátásában* Kathona Gé

tanuló késül 298-at a és 280-at aközött "959
ésiskola bocsátott kl» a többi 

délyi tanintézetre pedig jut 331*Izek

1661 és 1670 között - amikor megközelítően azonos volt a két 

30 no la népessége - Sárospatakról 47 tamilé indult Hollandié-
1672-től 1711-ig 37 volt a 

a németalföldi egye
a debreceni 22-vel

juttatásai

tok* s nem lehetett elegendő a porticulák rektori állásának
az academics proxaotio eléréséhez* ezért kellett fel

tehetően az 1630* évi feketearáéi közzsinetnak állást foglal
nia e problémát illetően* Ezt 

találtuk g az egyházkerületi jegyzőkönyvben elkésett
lenben az 1712* évi zsinat határozottan
kozik, mintegy illusztrálva azt is* hogy az eltelt években

állapotok* "Az
16 30# 20* Pebr. Реке te Ardöben celebrál tatott Oienelralis 

Gyűlésben lőtt statútumot mostanis conflmüljfa a 3z# C?iene]- 

ralls mely Így somit de vérbe ad verbum* A kinek pénze s

javultak a tárgyalt problémát illetően

mennyen, neis publical y-
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P rcKiue névaláírása tanúskodikde maga Apáti is megerősí
ti eztí "Auspieante Deo» cauoarum quae sunt suae arbltro» in- 

choatae longae molestaeque itineration! Lugdimi Batavorum ter- 

n|inura imnosui. ubl. ultra biennium conge di, Literi a varüs in- 

Az е1зо hazatérésnek amazon bizonyosan a pénzhiány 

lehetett az ока» a második esetben is elképzelhető ez» áe még 

valószínűbb» hogy valamilyen egyéb esemény indokolhatta, olyas
mi, amiről eddig nincs tudomásunk, de alapos levéltári kutatás 

fényt deríthet rá*
A peregrinácidra atyjának akaratát valamint saját hajlan

dóságait követve vállalkozott* "Ш adhuc puello* agnifici Pro
ceres» Pliao] MlenoriocD Genorosi DLenini] noatri Parentis doc- 

retura erat, si quando Patrius post nubila Phoebus inclaruerit, 

Dooque Tutorua beaigaiosirto viaua fucrit, no* Exoticarun neo-
äÜLnt azonban már a dolgozat má

sodik fejezetében említettük a Debrecenben lejátszódott viha
ros és a város polgárainak anyagi erejét szinte teljesen kime
rítő események hatására az Apáti család vagyoni helyzete is erő
sen leromolhatott» ezért kellett Apátinak Bornemissza Annától 
és bizonyára másoktól is pénzt kérnie» Elgondolkoztató azonban 

az a tény, hogy a kollégium kiváló növendéke nem vette igénybe 

sacra" nyújtotta támogatási lehetőséget, hanem megpró
bált egyéb módon pénzhez jutni, holott a vole egy időben poreg- 

rináló debreceni diákok szinte kivétel nélkül éltek a kollégium 

biztosította pénzszerzési lehetőséggel* így például hahó. dl Já
nos egyszer 1633-ben, majd 1686« március 23-án vette fel akadé
miai "ösztöndíját". Ugyanezen a napon kapta meg a pénzt Hápóti 
Pap Mihály, a tiszántúli egyházkerület későbbi szuperintendense

cubul.

demiarurn заlutatoréra fore*n-=^

a "búr
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i3eüá 1636. május 13-án pedig - amikor már minden bizonnyal
újra itthon volt /páti Mikidé ie - Hégrádi P, Benedek és Boh
rai István ie részesült az alapból* A felsoroltak tönuldtár- 

volíak neidenben Apátinak* hajtűk kívül 
juk még a későbbi években a "bursa
gíui által támogatott diákoknak a nevét, akik aég debreceni

azoknak a kollé-

"studiosus"-ként jegyezték be serei kát /.páti emlékkönyvébe* Ha 

Apáti valóban kísérletet sem tett arra, hogy volt iskolájától
promotio"-hoz, akkor 

tában a Debrecentől és 

tő út első

gitséoet azkapjon anyagi
meglehet, hogy életének ebben a
talán egyházkerületétől valé függetlenedés felé v

tát kell látnunk, amit a későbbiekben is követett néhány 

e törekvésre utaló lépés* Feltűnő ugyanis, hogy hollandiai 
tdzkoéáee sem maradt neg azok között az elméleti tevékenységet 
és magatartást szigorúan meghatározd, viszonylag szűkké szabott 

lehetőségek között, amit egy reverzállrban magukra vállalt kö
telezettség biztositott az academicue ifjak számára*

Apátinak a Németalföld felé 

lészinüleg gyakran utazhatott hajén, mert ha 1635* és 1636 jú
niusa között kétszer is megtette ode-viseza az utat - olyan 

rövid idő alatt például, ami 1685. 
február 24-i hágai tartózkodása közben eltelt -, akkor ez más 

közlekedési eszközzel csak lassabban történhetett volna* Hason
lóképpen a kiváló hollandiai közlekedési hálózat - elsősorban 

a viz? utak jöhetnek szárításba - tette lehetővé számára, hogy 

viszonylag rövid idő alatt nagy távolságot bejárjon*
Apáti peregrinácidjának első állomása Leiden volt* Az

*tő útját jük* Ya-1

9-i erdélyi és 1636.

1680-as évek középén-végén Hollandia vezető egyetemének számi-
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tott a városi universltae. Gyors fejlődését az tette lehetővé, 

hogy "Iáidon egyeteme néni as ogyháahoz, hanem а о taten deneraal- 

hős tartozott» tehát állami egyetem volt* A Kendek
torokat, okik о város polgrlrmestcrávol együtt alkották a 

legfelső hatóságot* A rektor és a professzorok tanácsa a karó to*

tők ki

üj prolétezett. ,t

gakadályozta a református
ortodoxin, a konziaztcriunjok közvetlen beavat kosáéit az egyel 
szellemi életébe* д függőségi viszony ilyetén alakulása mel
lett is azonban jelent5s szerepet kapott a teológiai fakultás 

működése,

ban Igen fontosnak bizonyult, mert

Ku-

Hel danus, kartézi
Kétségtelen, hogy Coccejus leiden! tevékenységét

ben elősegítette oz a viszonylagos függetlenség,
ta a református ortodoxiától a város egyetemét, valaalnt оя a 

tény, hogy szerencsés és a coceejanusoí szeispoutjából ndxklcnkép- 

pen gyümölcsöző találkozásnak bizonyult, hogy a 

nak és követőinek politikai nézetei hasonlóak voltak a eadok hó

éivá lasz tot-

hittudó

volt, hogy a Staten Seneraal az utrechti és r leiden! egyetem
között folyó több évtizedes ^penna-háborúban" a leileniek Misiié
állj.

Iz trechti ma^ae színvonalén müveit konzervatív, skolasz
tikus teológiai irányzatnak a legjelesebb és legerőteljesebb 

gyénleége az a Gisbert js Voetius volt, aki a korszakban a karté-
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liánná oes.-aék egyik eredményesen működé ellenfele kint
Példának okáért ö volt az, aki az egyetlen nyíltan kartéziá
nus szellemben oktaté Regius tevékenységét - álláspontja
fényre kerülte után - pusztán omk az orvosi ismeretek tanítá
sára korlátozta* Ezen lápé
de véleraényét Voetius elutasította*^^ Voetlus, aki 
részt aktiven a

bessertes tiltakozott,
vett

ellen

körül zajlé vitában - ami kezde
ti szakaszában a sabbethrél folyt - olyan élesnek látta a két
felfogás közti különbséget, bogy 1659-ben felvetette a 

tás lehetőségét. Ennek németalföld rendelnek 1659* augusztus 

7-1 határozata állta útját
bbathot*^^ Mindezek ellenére 

bar. a ceece jani suns körüli hullámverés, sőt minthogy már a 

kartéziánusok is a voetianusok vitáinak kereszttüzében álltak, 

ez a helyzet a kezdetektől - Abrahamus Eeidasus fellépésétél -
külső tényezőként & két he bírált Irányzat egy bizonyos
értelemben vett összefonódásához tett. Ahhoz tudniillik,

módszer biztosította viszonylogo© goadoiko-
» aminek m filozófusdásJ

lyozott célja Isten létének bizonyítása volt, 

a eoccejanus igénynek, hogy a teológus - forrásként és legfőbb
gfelelt

tekintélyként — a bibliám támaszkodva szabadon fejt 

aeteit. A kartéziárlzmus ég a ccccejmiiznue bizonyos aspektu
sainak összekapcsolódását illetően Soványt Jenővel értünk egyet, 

aki szerint nem lobot azt a különboégtétolt megtenni egyetlen
hittudés

ki

и»

légiában Joccejuat, u philosophiábon Cartesiuat*1 követték vol-
к a tudósok felállítottak egy*»!
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melyben éppen úgy volt theoléginl , mint phlloaophlnl ölen” 

ezek az elemek ogyüttosen funkcionáltak a rendszeren belül*
Abban az évt.l zedban, araikor Apáti Leidenbe érkezett - bár

bvrtott meg a kar tó siánu 3-voe tiánus, illetve 0 coccejanus-Yo«- 

tinnus vita - mindegyik irányzat a csoportokra való széthullás, 

as osztódás idejét élto, A nyolcvanas évekbon e?«n irányzatok
nak oár egyik mgy képviselője sem élt« Holott volt aresius,

volt az élók sorában Coccejus sera, és Apáti 
kint tartózkodása idején, 1683-ban meghalt Christopherus Witti- 

is« Vittichius 1679-től tanított a leiden! egye 

jelentősebb nnmkája a» 1671-ben napvilágot látott TheolÓgia 

cifica volt amelyben Descartes és Ooceajus kévetőjének b.i-

Voetius, de

ehi'

sonyult« A vallást illetően a bibliát tartotta a legfőbb forrás
nak, de úgy vélte, hogy es önmagában nem elegendő a világ és 

az anyagi lát megismerésére« Varrnak viszont olyan területei a 

gisraerésnek, amelyek csak a szentiráshoz vezethetik a kutatót« 

így például a trinitas eszméjét nem lehet jósán ésszel bizonyí
tani - cse.ibon Isten létével — hanem csakis a bibliából, de mert

., hinni kell a létezésében. Hittudort

i»-jayl nézeteinek Coecejushoa hasonlóan sarkalatos pontja volt а
frigyteológia«^. v.ittichiusnak az említett éa még kát aésik

veri tátin valamint as Aphorism! in
Scriptisr^ - Apáti könyvtáré ban megvolt«^*^ Ez utóbbi adalé
kok különösen jelentősekké válnak, ha kiegészítjük őket azzal 
a ténnyel, hogy Apáti legelső németalföldi disputádé jónak -
a “Disputát!о Theclogico-Orltica Hilpertita Baturae

lynek
is önmrifm volt - az első részét Wit tichiuo elnöklete alatt

Úrim et. • mm

>
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tot te 1636* поте»bér 6-án* *?itt tófalun azonban ennyire, beteg 

Tolt« hogy а патехйЬег 9-én sorra karaié második és
sub praesldio Jacobi Gaill&rdi védte meg Apáti* An

érteke aéo tárgyé - Stopod Sámuel
nőtt magyar nyelvü ^verssel* I« idvüzülW^^. » ö ‘‘fejedeliaek 

fejedelmének" leírása bibliai párhuzamok segítségével# a Coe

val vt>l élve, aki többek kö-

cejus által kidolgozott MbHa-érteXmenésl elképsselést követve* 

В tárgyat előtt tartva munkahipotézisként felvethető an an
elképzelés, miszerint ebben a disputádéban Apát a Vita Ürium-
phana egyik résaprobléiaáááiiak megoldására tehetett kísérletet* 

Apáti második disputádé ja, a Bieputatio Iheologica de 

Vlrm ИмйпДЗй . amiről
csak rcspendense volt-e - majdnem egy évvel később, 163T* áp
rilis 26-án hangzott el Jacobus Galliardue elnöksége alatt*
Azt ásásban omk tünotes vizsgálat segítségével lehet majd el
dönteni# hogy hol a helye & Vita 2г1ш$&щш felől nézve az
letraüben.^

Apáti peregriánieéjának az 1605 júniusa és 1637 vége közöt
ti tárgyalásakor a két disputádén kívül ki kell

a hires tudások album bejegyzéseinek a gyüjté 

tett, hanga véleményesere, ű!aputáciékon vnlé részvétel is* Ep
re következtethetünk abbéi as,egyszer

lehe-

idésott megjegyzóeből 
is# miszerint 1635* február 24-én Hágában vitatkozott egy iaagáfc

tinói# Ireneiául, adustul« angolul# lengyelül# hollandul beszé-
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találkozott Orbningenben» éc eiz enberi lólekrdl, a világról* az 

univerzumról vitázott vele Apáti Leocertec ezelleaébeiu^2- 

Leiden volt 1637 őszéig Apáti peregrinációjának állanád 

székhelye» legalábbis emellett szól* Uog; ne utolsó itteni be
jegyzés* Theodoras liyckiusé ez év szeptember Fo~rui való* In
nen netfoeeak Hágába és űronlngenbe látogatott el, hanem az emlék
könyv tanúsága szerint 1637* szeptember 14-é és 20-a közöttm majd még 20-án végleg Franekerbe 

távozott» ugyanis itt Irta be nevét albumába a szintén coceejus- 

kent as^mantertott íkr.*. o0ins Vitriuga cg;- щррхЛ. í>n«"hb* szep
tember 21-ón*-^— Utjának következd állomása Lecuwarden majd 

Amszterdam vezt*"^ Ili zengi tó erejű adatok hiányában is kézen- 

felrvdnek tinik az a feltevés» miszerint ide már legalább egy rém 

szét magával vihette az 1633-ban megjelend Vita Triumphensnak» 

hiszen ahhos* hogy Amaz tor dóriból már 1688* augusztus 6-án levél
ben pénzt kérjen Teleki .ihálytél egy újabb munka* az üti litas 

paasionuB cni^ae kinyomtatására* nyilvánvaló, hogy a Vita Trlum- 

phansunr jóval korábban készen kellett lennie a megjelenés idd- 

pontjánál, hiszen másként Apátinak nem maradt volna ideje az ú-
jabb mű megírására*

Ilivel dolgozatunknak az 1637 utáni időszak ..ar nem tárgya» 

végezetül szeretnénk raógepyezer rámutatni Apáti életének és mű
ködésének arra az ellentmondására» ami külföldi és hasai tevé
kenysége között fennállt* Az bizonyos* hogy a németalföldi mar- 

tézlanizrius éa eoccejanlsmus, 3dt a protestáns misztika müveiéi
nek - igy Pierre Poire r a környezetében forgolódó Apá
tinak nemhogy visszhangra nem találhattak a nézetei idehaza» 

nem - a hazai egyháztörténet e periódusának eseményei alap

gfordult»
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kijelenthetjük, hogy - а legkevésbé 

értéssel* Gondoljunk például arra, hogy Apáti eoccejaonsok ve
zetése alatt disputáit, a birtokában volt néhány kartéziánus és 

coccejano.s ki üyv is, ugyanakkor idehaza az oly nép 

tebbi irányzatok szellemében oktató Sziláéi Tónké Tárton, a kő—

fogadhatták ezeket

>rü, a fen-

tottak 1691 végén a tiszántúliak egyházkerületében, riiol Szilá
gyi Tönköt és tanítványait eoceejanizmussál vádolták meg* A vá-

a
az időszakban viszont KémetalföIdőn a coccejanizmus és az eret
nekség közé шаг évek óta nem tettek egyenlőségjelet, mint ahogy 

a kartéziánus oktatók is viszonylag szabadon működhettek ott* 

Határozottan csak azt állíthatjuk, hogy Apáti kartéziánus volt,
még alapos vizsgálatokat kelleocce jani sinusát illetően 

folytatni, iflégis a dolgozatban feltártak alapján elképzelhető
nek tartjuk, hogy nevét e teológiai irányzattal összekapcsolja

tarthatjuk véletlennek azta kutatás* Hiszen 

czi leroac tábornokénak, Galambos Ferencnek az udvari prédikáto
ra csak élete végén fogadott el meghívást - a debreceni ispotály
ba szólót - korábbi egyházkerületéből, idehaza - az említett deb
receni meghívás kivételével - mindvégig a tlszáninnenl egyház-

»

fiát
kólába Íratta be tenulrii.~^

a hires debreceni kollégiumba,

О
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1 Ш8&1ШШ István* Succintu raedicorua iiungarlae ©t Transyl
vania© МодгсрМе» Yienme, 1797* Kétnyelvű kiadása*
gyarország és Erdély orvosainál: rövid életraj 

vári üladár* Bp. 1962* 65-113* /urvoetiirténeti Könyvek* 1•/
i®Éai Jánost Л hazai bölcsészeti történelméhez. 3* részt 

Apáti Miklós. Sárospataki Fizetek 1957/59. £25-535* p* Ugyan-

Ford* Кб—

gjelent "Filozófiai és Esztétikai írások" ciniü
tanulná nykötetében. Bp. 1931* 157-164. p.

APÁTI Mikidé* Vita ТП
Шшш Peripherie* A4 Mentem lllustrls Herois et Phil 

piiLv U* Tiara ti Bos Carton i Ex unico Centre deducts* Aastelo- 

dam£, 1633. (PJóS III. 3491.)

2 Civilis* Sive, Uni' »

TüüCCZI-TEüSTIiiK JósseT* Magyar oai'toedLsittisok. «ánerva* 

1933. 20-63.
3

írása napvilágot látott gyiljtenésQres köte
tében 1st Magyar irodalom - világiroda lóra I. 3p. 1961. 173-
216. p.

4 hmi tekintjük ilyennek sem TüRDAI Zádor A
ni

)» sou TÉTÉ Béla Descartes í'e Debrecen ciraü tanul—54-73.
málnát#! ugyanis az előbbi - szándéka szerint - csak vázla
tát adja a kertézisnizmuB történetének, tartózkodva
még a
is. Az utóbbi Írás viszont a kartézlánizima:Mlz csak a 

receni vonetkezárait igyekezik - a hazai szakirodalom 

©égével - feltárni.
ígit-

A Descartes működését, hatását feldolgozó irodalomhoz kitű
nő bibliográfiai kézikönyv! BÚBBA, Gregor* Bibliographie 

A critical guide to the Descartes literature 

1300 - i960. The Hague* 1964, *&jiioff /International Archi- 

tcs of the History of Ideas 5./ - A tárgyalt kérdéskör né-

5

tál földi és protestáns vonatkozásaival a következő müvek

í(A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1979« 419-436.)
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foglalkoznak (a felaaroláe nea a teljesség igényével ké
szült ) t
BIZER, Emst« Die reforraierte Orthodoxie und der Cartesia
nismus (Zeitschrift für Theologie und Kirche 55 L195B] 306- 

372») - BCIIATEC» Josef: Eie cartesianische Scholastik in 

der Philosophie und re forrd er ten Dogmatik des 17* Jahr
hundert a* 1* Teil* Entstehung» Eigenart» Geschichte und 

philosophische Ausprägung der cartesianischen Scholastik* 

Leipzig, 1912» leiehert. 153.
- DIBON» Beul: La philosophic néerlandiee an siede d*or*
Vol. 1* L’enseigner.ent philoeophique dans les uni ver sit és 

a l'époque précartésienne, 1575-1650* Amsterdam, 1954, El
sevier* 274»
terdam, kaison Descartes/* - ЖЖСНАДСР, Abbé Georges: ilisto- 

iros du cartésianlsme en Belgique* Bruxelles, 1866, Hayez, 
643« , - Descartes et le cartesiaaisme uollandais* etudes
et documents* Ваг E* J* Bijksterhauis, inul Dlbon, C.-Louise 

Thijesen-Schoute etc. Amsterdam, 1951» Presses univ* de Pran- 

ce*

(Csak ez a rész jelent meg!}

/Publications de l’Institut Prancaie dfAns-

6 A hollandiai és anglai egyetemjárást dolgozta fel adatok
kal bőségesen illusztrálva КАТИОНА Géza A debreceni és sá
rospataki tanulók részvétele a hollandiai és angliai pereg- 

rináciában 1623-tél 1711-ig cinü tanulmányában (Theolégid 

Szemle 1979* Uj folyam 22* 89-94* ) E szerint 1607 beirat
kozott hallgatója volt a hollandiai egyetemeknek* Ez a szám 

valójában 959 személyt takar, ugyanis gyakori volt, hogy 

egyes ragyar diákok két-három egyetem anyakönyvébe is be
íratták a nevüket* A 959-es összlétszámbél 51 lutheránus 

és 19 unitárius diák volt* így a hazai református iskolák
ra 889 peregrinus esett* közülük 293-at a debreceni, 2Sc-at 

a sárospataki Iskola bocsátott ki*

7 Idézi ИТЪсАИ Tibor: kéme túli üld aranykora* 3p* 1965» Gon
dolat* 213*

K 1

8 ZüVÁNII Jenő: A Tiszántúli Református Egyházkerület törté
nete* Debrecen, 1939*



67 -
3 Д rsagyar or az A gl reformáció korszakolásáról többféle nőset

fogalrazódott meg* izeket röviden összefoglalta, bírálva 

és saját álláspontját kifejtve ZOVÁHYI Jenő A magyar pro
testantizmus sör tone tőnek korszakokra osztása cinül» a íróé 

teatáns Szemlében 19C3-ban megjelent tanulmányában. (Ins 

ZOV/ÍHYI Jenős Kisebb dolgozatok a nagyér protestantizmus 

történetének köréből* Sárospatak, 1910. 1-10.)

10 ANGYAL Dávlds Késmárki Thököly
Életrajzok 4/2. Bp. 1833. 131. p. Idézi ZOLTAI Lajosi Deb-
reczen a török uralom végén. A váróé háztartása. 1662-1592. 
Ifeigyar Gazdaságtörténelrai Szemle 1903. 239.

Magyar Történeti

11 KüMGRüCZY Györgyi Debrecen város képviseleti rendszere a 

15-17. században. (In: Tanulmányok a magyar helyt önkor
mányzat múltjából. Sserk. BCNIS György, Bp. 1971. Közgaz

dasági és Jogi K.) 32.

12 KOMORÓCZYi 1. 90-101. Komoróсьу a 92-100. oldalakon 

közli a nagy tanács tagjainak megállapítható névsorát.

13 HERPAY Gábor: A Debreczeni Református Ispotály története
1529-1929. Debrecen* 1929« 48. p.

14 HBL Városi jkv. 516/1718. Idézi HERPAYt 1. m. 50. p. E
statútumokban a tanács személy szerint Így inti meg Rápóti 
Pap Mihályt* a későbbi szperintendenstt "Ugyan Rápóti Mi
hály uramnak javaltatlki üázanépével botránkoztatás nélkül
éljen. A prédikálás közben lassabb vehementlával is beéri*

a hangja." Hasonlókép
pen figyeliueztették Vecsey Györgyöt* aki - úgy látszik - 

nora igen hallgatott esperesének* a fentebb említett Rápó- 

tinak az utasítására! "Vecsey György uram singulariter 

admoneáltatik, mások ellen ne practlkáljon* illendőkép
pen 1 aperes űrtől dependeáljon. linder, hirt praedikáló 

székre ne vigyen, hanem amit ért, mely correctlóra való 

volna, inapiuálja a * ágiotratusnak. Vastag simi 11 tudókkal 
In dacrls ne éljen* mind az bornyű bélyegzés, más malomban
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darál szent Jakab etc*" Érdekessége ss Idézett soroknak
is, hogy a városi tanács még az elhangzott prédikációk mi
lyenségével is foglalkozott*

15 WITTí AE Tibori 1* m* 164-165* В remonstráns felfogás 

rint - ilyet főként Uytenbo, gaert képviselt, és 

Ql&onharnovelt is helyoamk vélt - a világ irányításában 

a legfontosabb szerepe Istennek és az ő szavának van* őt 

képviseli a szuverén nagisztrátue,

ilyet

lynek még az egyház
is alárendeltetett* A debreceni gyakorlatról azonban.
ben kétségtelenül felfedezhetünk a fentebb ismertetett hol
landiai nézettel rokon vonásokat is, a tényekből kiindulva

valamiféle hollandiaimégis azt kell tartanunk, hogy
remonstráns elképzelés vezette, hanem az 1361* évi kivált
ságokban foglalt lehetőségek fejlődtek a város és a refor
mátus egyház viszonyában a már ismertetett irányba*

16 ZGLTAY injos: Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1564-1640* kö
zött (Debrecen, 1902) eiarü tanulruányának 33* oldalán fel
sorolja azoknak a foldesuraknak a nevét, akiktől 1619-1640 

között jobbágy költözött Debrecenbe* A felsorolás első 

lyca Apáthy Zslgmond, Olasz! földbirtokosa szerepel, tőle 

egy jobbágy települt be a városba. Elképzelhető, hogy Apáthy 

Zsigraond családjának valamelyik tagja szintén debreceni 
kos lett* Eszerint az Apátiak
telcsóst azonban eddig raég semmi sem erősítette i.«g* Újabb, 

igen alapos levéltári kutatások hozhatnak csak eredményt
ebben a kérdésben*

lennének* Ezt a felté-

17 krökségi Ügyek kapcsán említi őket a debreceni városi jegy
zőkönyvek 3. kötete (513. p.): #e# doaillu;n ъояЬгвт ... Яе-
lictae Domini Petri !4elij ас ejus filinbuo,

dedi*uuв et deputa-ex codem Petro hello susceptle •*•
” Idézi i C3‘-ixüL Perenci A debreceia. városi tanácciulaus

ülések jegyzőkönyvéből kiirt adalékok rélius Péter életéhez
(Irodalomtörténeti Közlemények 1910* 110.)

*•#

18 "Dorothea latcbaelic Kouaca et Anna ífethei Pi rikolt by Bast cárié
Ecclesiarura Bodovarallia Beoltseokiensis consortes **.n In: 

Városi jkv. 4. köt. 366. Idézi CSŰRÖS« i* m* 110.
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19 A könyvet a Tiszántúli ке Г orma tus Egyuáz&erilLet Hagy könyv
tarában őrzik H 795a «jelzet alatt* a bejegyzést idézis BAH 

lures lielius Juhász £eier /15367-1572/ cxraü tanulmányában* 

(In: uőt Eszmék és stílnek* Bn. 1976. 91*)

20 BAH Imres Adatok Apáti íiklös életrajzához* Filológiai au 

löny, 1953* 423* itt említjük meg* hogy Apáti életrajzírói 
közül egyedül Eán Imre volt ez, aki kézirattári kutatások 

seglteégével törekedett pontosítani ez Apátival ke peso la
ton korábbi életrajzi ismereteket*

21 KJi4üRÓCZYs 1.3U 10%.

22 Uo. 106*

huLTAi haj os s uebrecen város íelülvlzagáit 

1634. évekről, kanyar 3a zda ság tort éneiül Szemle 1933« 263** 

272., 359-360., 371.

Á eY Antals A régi debreceni kereskedő családok a legré
gibb időktől 1359-ig* Debreceni Szemle, 1939* 199-202.

1676-23

24

A Debreczeni Diarium. közlis O'SuROS Ferenc, Történelmi 
Tár 1909* 529-546.; 1913. 51-95., 223-253.. 354-375., 566- 

596.s 1911. 37-67., 161-203.

VÖ. ö^ijHHUT Tivadar: Debrecen óa e xliök'ily-felkelés. Deb
recen, 1932. - TRÓCSANYI 3solt: Teleki Mihály, Erdély és 

a kuruc mozgalom. Bp. 1932* - Ш,ЫПШ2 istváns uebrecen és
a Thőköly-felkelés (Ins A Thököly—felkelés és kora* Szerk* 

BBICZÉDI László. Bp. 1933.)

25

26

27 A Debrecseni Diarium. Történelmi Tar 1909, 1910. 1911. As
sist*

Történelmi Tár 1910. 77.23

Ъо. 73-79.29

30 Uo. 78.

s
\ „
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31 23rtéaelni Tár 1309. 543.

3? Idézi: В/Я Isire* PoJeüol-ickucV ooríaentó órája (In: uő:
ksassók ác stílusok 156.)

33 ruténéira! 1911. 136.

> idoai iwLiAYi i.u. 422.

35 3«. 4?5.

36 áagjrarorsság történeti Ironalcgiája. 2. JcSt. 1526-1343. 
Fóeserk. KIM Tálain. 3p. 1932. 597.

37 Lelőhely* Szeged. JAUS Központi Icnyvtlra, Szádccziy- 

gyüjteaény. Jelzete» K8 6€. ?27. folio.

3S Ш2С III. 3402» 13. 1ет.: *Сепегоэо» /vaplissiao* Consultis- 

artmoque Ylro, P. KI colé о Apáti. Inelytae ac pervetvenae. 

Pebreoé lesaslttz kelp. Оолви1а.я ual* vitae coclituo alhi con- 

оезопе dtleotiosiiao poet Drnvn Batrl, fulgldiasirioque «3«»- 

da*n Jubciri etc., *.onorando donoré porenni* etc.**

39 RRE III. 3445. lev.» мЗеаегosle» Ampliseiala. ílobilia- 

£i*£*is, -Lsclytae ас C hrle iianissiaae Sebreclucngi u.o .ielp. 

Ccmoulibus, P. Sicolao Apáti, Bstrenti naturell, atque 

adöo vitae «лае t&a Orieutia* quaa ad altiara in diós hu- 

anni orum 7Л térért» fasttgict Pra(?redienti4, unió о post Peat 

Ponti» Autor!* i'otori st LoxdLtia at -xoc^lia *esarose som- 

per preeunti, etc.•*"

40 II. Apafi lihAlynd Bothlon lata h&gystika. Jásoálk xbzle- 

•nóny. KCsli: JAKAB Elek Századok, 1333. 736-737. A levél 

da tálat Ionul Jelent us»g*

41 APÁTHI levele 1639. Oreságoe Leróltár, P 1238. 12. dobos, 
hzt az adatot *ÍdRKiiu János barit! ílgyolaussc^onak küszun- 

haters.

42 APlSXsi. as 2/b.
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43 A reformáció kezdeti szakaszának egyházi életér* és tanügyi 
problémáira Id. Z07/JTxI Jonő: A magyarországi protestantiz
mus 1565-től 1600-ig ciraü kötetéből A protestáns egyházi élet

fedezetet. £p. 13?7. 324-361. p.

44 LAMIB, Adolf Friedrik - EK3ER Páli Históriáé hungarlcae 

Gccleciao reform tae. Ltreciit, 1727.

45 ЯSÍGMOND Ferencs A debreceni református kollégium története* 

1533(7) - 1933. Debrecen, 1Э37. 12.

46 KATHONA Géza: i.nu GO.

és oktatásügy kia

47 A kollégium történetének legjobb összefoglalásé,t ZSIGMONDI
i.nu - További kollégium-történeteK még BALOGH Ferenci A 

Debreceni Református kollégium története adattári xendazer- 

ben, azaz a kollégium adattára a Református Konvent és i'gye- 

toir.es Tanügyi Bizottság által olőirt pontosatok köretében. 
Debrecen, 1904. - BARCSA Jánosi A debreceni kollégium és 

partikulái. Debrecen, 1905. - SAG? Sándor: A debreceni kol
légium mint egységes intézmény aa egyetem kiváláséig. Deb
recen, 1940-1947.

48 ZGY&BYX Jenő: Л Tiszántúli Református Egyházkerület törté
nete 21. - ZSIGMOND: i* iu 3^* szerint Félegyházi saját el
határozásából tért vissza Debrecenbe. - S. SZABÓ Józsefi 
küvoltaégi állapotok főként az iskolázás Debrecenben a re
formáció korában. Debrecen, 1924. ^29») ciiaii tanuliuánya 

szerint Félegyházi a mezőtúri iskolából tért Vissza szülő
városába, Debrecenbe rektornak. Itt a diákok annyira meg
kedvelték, hogy likőr 1570-ben a kolozsvári iskola meghívá
sának eleget tett növendékeinek nagy része vele ment. Azon
ban ítéli us és a tanács igyekezett őt újra elnyerni, innék 

eredményeként 1571-ben már újra Debrecenben tanított. S. 
Dzabő József szar int ma volt semmiféle vallási oka Fé légy- 

házi egy éves kolozsvári tartózkodásának.

49 В névsor zömét megjelentette KIÜRÍT Etele: Iskolatörtáncti 
adattár. 2. kot. Xápa» 1909.
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50 BÉKEFI Rémig: A Bebreczeni Ev. Ref. Főiskola 17- és 13. 
századi törvényei* Bp* 1399* Bevezető tanulmány és a tör
vények teljes szövegének közlése*

51 nReetor in hanc* nostram scholam a vlrls gravibua comenda* 

tor, vir helveticae confessionis, plus» probuo, honestae 

existlmatlonis» gerAinus orthodoxse alicuius academiae 

alumnus» probe doctus» philosophise sard.oris eultor» ling- 

varum ad Studium sacrosanctae theologiae necessarium vel 
mediocriter gnarus* fi delis, dili gens, s,
CóL/Voíro Vo $ 1 cpi>*ec ,

firmatus*" BÉKE FI* 1* га* 31*
conductus» lntroductus» con*

52 Theologiam et philosophiam» ad usum ln ecclesia et politla 

necessarium non tant um disputando» sed et explleando tra
ditio* Disciplinas instrumentales» ut graranaticaa latinam» 

grecam (igyl) et habraicam, poeticám» rhetoricam et logicam» 

neenon classlcos authöres ad discendas» excolendosque ling*
vas, fontibus sacrosanctae theologiae, saniorlsque philo* 

sophiae inspiciendis necessaries, diligenter proponito» 

solvito? ad examen et praxin ipsam scribendo» loquendo» dec* 

lamando» revocato*" BÉKEFI* 1* m* 31* A továbbiakban eite* 

kintünk a törvény szövegének közlésétől» kivéve ^azokat az 

eseteket» ha azok szorosan a tani tás tárgyára» esetleg méd-
szerére utalnak*

53 A törvény Így rendelkezik a disputáciőrél* "XI. Ad disputa- 

tionéa publicas ex philosophla et theologia thesibus contro
ver sis propositus et, aive 'и.ойГосГ-нг.Юос^тчсЬ q s!\/e

(Így!) inatituendas opponens peri tér ac 

respondent ex prudentia rectoris delectfis // et nature de* 

sigpatus* j) ara tus accedito* lile modeste et humaniter op* 

ponito* Hic primum órationén de disputatlonis materia, loco 

et terapori convenientem habeto; dein* obiectiones expipitо» 

formaliter resumito» placideque et amice pro posse suo re* 

solvito* ln his autsm si responds*» suo defuerit offiep* 

denariis viginti quinque, si opponens, denariis duodeclm 

mulctator* Ex lege XIII* 3* Pb takln. * XII* Opponentes ex
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et stúdió veri tat is indagande, rnodis oranibus 

observantes, legitimae disputát!onis legibus 

dantoj et thesin assump tarn prisms quldem di mi dia horo» aut 

oliquanto diutius,

ecсото—

téri vero brevius soll dis ratioaibus 

et instantiis adiutorio dignia urgento. Transgressor 

riis quinque prolixitetem indebltara redinito« Ex leg» V. 
Collat. Ant. űebr." BÉKEFI* i. 36.

54 61.ZSIGbOHD* i.

ZOVÁEYI* i. m. 39.55
56 l.jartonfalvi Tóth György és Szilágyi Tönkő .Tárton egy-egy ke

vésbé méltatott müvéről jelentetett meg tanulmányt BARTÓK
István: Két 17. századi magyar egyházi retorika, áartonfal-
vi Tóth György: Ars concionandi Amesiana. Szilágyi Tönkó 

liárton: Riga Rest orális címmel, bizonyítva ezeknek az Írá
soknak nemcsak a jelentőségét» hanem eredetiségét is* Iroda
lomtörténeti Közlemények, 1983» 447-462.

57 Itt csak azt említjük meg, hogy Szilágyi korábban
ben kartéziánus szellemben filozófiát, majd Leidenben logi
kát oktaté Arnold Geulincx tanítványa volt.

ZOVÁEYI Jenő* ..agyarországi protestáns egyháztörténeti lexi
kon. 3., jav., bőv. kiad. Szerit. LADÁlíYX Sándor. Bp. 1977. 
523.

58

59 Történelmi Tár 1910. 73.

60 Idézi ZSIGMOBD: 1. 73.
61 THURY: i. m. 157.* «Anno Domini 1681. die 21. febr. Rudimen- 

tistratum, quartariorum praeceptor. Salutavit academies.”
APÁTI Hadár i.Üklés omnláriuma. Kézirat* Lelőhelye* Tiszántú
li Református Egyházkerület Kagykönyvtára, Debrecen, R 617»

63 APÁTI* i. 5. lev.

64 üo. 21.
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ИШ III« 2399* - Ismerteti« И» ZEMPLÉN Jolán« A magyaror
szági fizika története 1711-ig. Bp. 1961* 299-303.

65

TÓTH* i. zn. 420« Érdekességként megemlítjük, hogy Apáti 
ugyanazt a mottót választotta müve elé» mint Szilágyi lönkó 

Mártont "Multi múlta sciunt«

66

lpsos nesciuntI / Cum
summa Philosophie sit Cognitio sui." SZILÁGYI TÖKKŐ* 1« 

címlap — APÁTIt i. m. 2« lev.

67

BARTÓK* 1. 450.68

69 Dialectique de Pierre de la Rámáé.• • Paris» 1555.

-alter OHG számításait ismerteti: CZEGLE Imre: Petrus 

Калош, iheológlai Szemle» 1972. 329-333.
70

71 CZEGLE« i. a. 335.

KESERŰ Bálinti Uj falvi Imre és az európai "késŐhumnista 

ellenzék**. Irodalmat ör téneti Dolgozatok 54. Szeged» 1969.
72

43.

Uo* 43. - BAH Imre Apáczai Csere János "Encyclopaedia**-^ 

forrásainak számbavételekor megállapítja» bogy "Ramus és 

Scribonius kissé már elavult." In: Apáczai Csere János. 
Bp. 19

73

. 175.

74 Lelőhelye * Tiszántúli Református Egyházkerület Eagykönyv- 

tára» Debrecen. R 689. - Az albumot teljes egészében fel
dolgoztuk Apáti Miklós peregrináclós albuma és egyeteojá- 

rása, különös tekintettel a "Vita Eriumphans"-ra cimü 

szakdolgozatunkban. Szeged, 1933. Kézirat. Megyjegyzendő, 
hogy az albumból a hazai iskoláztatásra vonatkozó következ
tetések csak érintőleges információt szolgáltatnak, de jól 

tájékozódhatunk segítségével a per egrináci ót illetőim.

DICSADI ELEKES Györgyi Veszprémi István könyvtára, magyar 

Könyvszemle. 1942. 305-307.
75
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76 Ld. BÁH 20. jegyzetben i.ra. 435. lapján megadta a ké
irat lévé lazárná t és pontos leírását» az életrajzi vonatkozá
sú feljegyzésekből a legfontosabbakat közölte. Feltételezé-

szerint az "Utilitas patheraatum animorum" című elveszett

volt más Apáti—kézirat, 

szltett életrajzában megemlített egy napiét is.

77 A továbbiakban az általunk kialakított számozás alatt 

adjuk az Apáti-féle számozást is.

78 Közölte BAH« l.m. 433.

79 I. az. ш Idegen kéz számozása.

80 В tételt teljes egészében közölte BÁB« 1«

81 A leltárt közölte BÁN« i. a. 437-438.

436-437.

433. p.hívta fel rá a figyelmet i.

83 Datálation a 10.» 11., 12.* 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23.,
35., 37«, 38«, 39., 4o*, 44., 45., 46., 47., 68., 69., 70.,
71., 72.» 73.» 74.» 75.» 79.» 80., 81., 32. tétel.
Datált a 19., 24., 33., 34.» 41., 42., 49., 51., 52., 53..
54., 56. tétel. Ezek időrendje a következő«
1633. ápr. 27. 24. tétel.

" júl. 24. 19. »
" júl. 29. 33. •
" aug. 2. 34. "

szept. 30. 41. n 

" okt. 1. 42. n
" dec. 11. 49. H

1684. ápr. 30. 51.
" szept. 16. 52. * 

" szept. 22. 53. * 

1635. jan. 23. 54. *»
" márc.27. 56. "

ff
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84 Ld. as 5. tételt*

ШЖ II. 1079.85

II. 1536.36

•g az említett87
447-462.

87.

89 Uo. 108-109.

APÁTI omniáriuaa, 17. tétel.90

t)Uo. 53. (Apáti által

ZOVA35YII A Tiszántúli Református Egyházkerület története. 

1. köt. 24.

91

92

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (a további
akban* TtRLL.) I. 1. a 1. Egyházkerületi jegyzőkönyvek 

1. köt. 654-655.

93

ZOVÁBYIi i.94 24.

95 Uo. 30.

24.96 BARCSA* i.

ZOVÁKYI* i. m. 32.97

1. 148., 12.

TURÓCZI-TROSTLER* i. m. 188. - Egyelőre nem- tudni, hogy 

ki támogatta anyagilag Apáti tanulmányútját.

98 TtREL I. 1.

99

100 BARCSA János szerint annak a diáknak, aki a rektoroskodást, 

sünt promotio»-t fogadta el, kötelességévé vált
23.

101 Uo. 83.
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io 2 Tiszántúli Református Egyházkor lilét >uo$yköny vtára « Debre

cen. В 490. A bursa sacra folytatása az ugyanitt található 

R 492 jelzetű kézirat« amelyben azonban az iskola mindkét 
pénztárának« tehát a fent említettnek ás a mindennapi álét 

kiadásainak, bevételeinek pontos vezetésére szolgáié "bur
sa vtctualis"-nak a számadásai találhatók meg.

103 OáüuíuíiíA t i. 90.

104 Uo. 891

105 Uo. 90.

106 TtREL I. 1. a. 1. 226.

107 Ed. az omniáriura 67« tételét, valamint a 80. számú jegyze
tet.

108 Ló. a 37* számú jegyzetet.

109 APÁTI* Vita 'Ariumphans.• • 139.

110 APÁTI peregrináclós albuma (11. a 74. számú jegyzetet). 

37. lev.

Ill Uo. 55* lev.

112 Uo. 23. lev.

113 Uo. 7. lev.

114 APÁTI í Vita Triinphaus. Epistola nuncupetoria. 4b.

115 Uo. 2b.

116 Lel. a 102. számú jegyzetből az R 490-et. Xeroxmásolat.
szeged, JA ТБ ВТК 1. számú Irodalomtörténeti Tanszék Könyv
tára. E - 188. 4. lev.

117 Uo. 5. lev.

113 !71ТТШГ| i. га. 273.
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ZOVAJJyi Jenéi A cocce jani sums története. Tanulmány a pro
testáns teológia múltjából. Bp. 1390. 23-24.

119

THIJSSEN—SCHOUTE , C.-Louiet Le carteslanlsne auac Bays-Bas. 
(Ins Descartes et le cartesian!зше hollandié. Bar K. J.
DIJKSTEHHAUIS, Cornelia SBKRtiZKER etc. Amsterdam, 19Ы. 

185.)

120

121 ZCVÁLTIs i.m. 57.

122 Uo. 92.

123 lio. 92.

124 TLeologia paciüca, in qua var iá probléma to táeologlaee
intor reformatos theоlogos agitarl sollte ventilatur, si
mul ивип philosophiae cartesianae in diversia theoioglae 

partibus demonstratur et ad dissertationem Jamuelis Dare— 

eii Be abusu philosophiae cartesianae in rebus Theologie* 

et Fidel, raodeste respondetur. Leiden, 1671.

20 VÁ2KT: i. a. 94-95.125

126 WITTICílIUS: Consensus veritátia in scripture divine et
infeillibili revelatae cum veritaté philosophic» a Henato 

Cartenio detecta, cujus occasions libri II et III Princi- 

tibrun Philosophiae diet! Corteaii naXLrmm partén Illust— 

rant or. Kimerne, 1659. 2. kiadásai. Leiden, 1682.

APÁTI oraniáriuraá 173a (i. sz. 24.) 1#5., 146

HMK III. 3402.

147. tétel.127 • *

128

129 ÁlATlt Disputatio Theologieo-Critica Tripartite lieturae... 

Úrim et Ihuaalm* 15. lev. A "vers** a kővetkezői 
A* fejedelmeknek fejedelme lc-ir&tik eb

ben
A* munkába} tehát fejedelmi dicséreti 

légyen.

130 IL.OÍ 111» 3445.



'

- 79 -

131 Azt ass érdeklődést* ani Apátit leiden! tartózkodása során
te "Apáti - Iklós peregrinációe album és egyetem*deli«

Járása, különös tekintettel a Vita áriumpnanarra cimü -

szakdolgozatunkban röviden felvázoltuk* ezért itt ne» té
rünk ki rá*

132 APÁTI s Vita iriumphans 139-143*

133 APÁTI albuma 7.* 171* lev*

134 Uo* 35* lev*

135 Uo. 114.* 155. lev.

136 Ld. e 41. szánni Jegyzetet.

137 АРАН albuma 159. lev.

138 20VÁSXX* A Tiszántúli Református RgybázkerOlet története. 

41-42.

139 BÁHs i. m. 438.

1
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