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('uiusdam fratris .lobannis e. értekezés végén ez áll: „Mantis frátris Ladialay de Syry in Hungaria!!! (l)
partibus. Explieit in l'tino anno Domini 1455 meuse ınaıly (Udie ti." ltt kétségkívül a Zaránd-megyei Siri

nevű helysegről van szó. amelynek neve számos világi és szerzetes pap nevében szerepel. nem utolst'ısorban
talán a környező egyházi intezmenyekhez valo közelsége (Lippa. Arad. stb.) miatt. A további, [454 és
HÕB között másolt reszek közül egyelőre csak egy jogi kivonatokat tartalmazó és a Traetatus de
abusionibus i-laustri e. részről állitható, hogy László pap irásával megegyező írás. A kötetben található
további művek; Saliıbris eolleı-tura de vitriıs et virtutibus. Quedam ex dei-retalibus extraeta. Extraetusex
libı'is Magistri Sententiaruın. Extraetus de registro juris eanoniei. stb.
A (Íod. lat. '739. sz. kódex 18:2. f. verzóján találjuk

.Liber fratris Ladislay saeerdotis de HungariaH

bejegyzést. Az írás megegyezik az elõzõ kézirat irásával. legalábbis az 1452

53 között ıııásolt különféle

neszletek köziil kettőjevel: ıhíoliloqium s. lsidori abbatis de anima és l)e. miseria condicionis vitae humanae.
eard. Lotharii (lll. lııee)I A lsıjegyzesek itt ketsegtelenné teszik. hogy a másolásra l'dinében került sor.
így a Soliloqium dátuma: Utini. 1452. szept. 9. További neszei: Ile serınone Antonii de Bitonto. De
virtutibus geneı'aliter. (`o|leetanea de aui-toritatibus et (lietis sanetorum. Lueıdarius. Nota de

Antiı-hristo. .-'tuetoritates sanvtorunı et doetorunı de viı'gine Maria` Soliloqiuın Hugonis de Fi. VietOI'P.
lloetı'ina s. lierııardi ad :ognostendum que pen-ata sint moı'talia` exeerpta moralia de [ama bona et mala.
A (Tod. lat. 7l2. sz. kézirat egy diurnale egyszerű kivitelű változata. A szokásos bejegyzés a l l. verzón
olvasható, ám a kézirat írása határozottan eltér a László pap kezenek bizonyuló ıeszekétől. A kézirat
vege fele a 259. verzón ez olvasható: .. lxplieit genaralis rubriea in oﬂiı-io fratruın minorum anno Domˇıni
lvl ı-eeı- quadragesııno quinto oetavodieseptenıbris in Ytalia." a f. 132 verzón Szt. István egy könyörgése
(Stephani regis Hungariae et (fonfessoris oratio; „Ds qui beatum regem nostrum et eonfessoretn tuum

terreni imperii gloria eoronasti . . . eeelesia tua mereatur habere defensorem in eaelis." (és a f. 122 verzón

Szt. László könyörgése) Ladyslay regis Hungarorurn et eonfessoris: Deus qui beatum Ladislaum regem
nostrum

muıiiamur adversis et gaudis perfruamur eternis". A könyörgések írása ıııegegyezik a

kezirateval. nem későbbi betoldások. A kézirat naptára. igy az augusztusi naptároldal a törlések miatt

nem igazit el a kezirat eredeti állapotáról. Nem zárható ki` hogy magyarországi mintajı'ëldány alapján

készült a másolat. vagy magyar származású másoló készítette. Az első két kézirat részeinek
tı'ılnyoınóıeszt aszketikus. morális es jogi tartalma pedig pissesaoruk szellemi érdeklődésére vet. fényt
Vaszeatzn v LÁszıo

Apponyi Balázs könyvdedikációi. Aligha hihetem. hogy Apponyi Balázs nevének olvastán a régi magyar
irodalom ıˇnyeneei nagy ot esettintenenek. A Bars megyei fõispán neve még régiségünk legvájtﬁilű bb értői
szátııára sem esenghet túlontúl ismerősen. Egyetlen nagyobb lélegzetű munkával. az In Die-int et Regia'
ProphırttuJ David 'I'riadem Qt'ı nqifugenaríam 8Ft' Psrzllerírm htterpremt-io Poetica e. latin zsoltárparafrázisá~
val örökítette emlekezetet az ııtókorra.'

Múvenek feltétlenül érdekességet kölcsönöz. hogy néhány evvel a vulgáris nyelvű zsoltárt'ordítások
nem esekélyebb programot jelezvén a honi tájon. mint nyugaton
lšut-lıaıiané. .'lılíg azonban a skót humanista a gyermekek okulására szánta művét. Apponyi klasszikus
reminiszeeni-iákkal zsúfolt parafrázisai az előkelő emberek. tudós fõpapok. de legfőként l l. Ferdinánd

után jelent-i be a latin fordítás igényét

akinek ajánlása is szól
izleset vette (elba.
Zsoltárparat'rázisainak kedvezőtlen fogadtatását

az irodalomtudomány minden bizonnyal

méltatlan, majdnem néma állásfoglalása mellett *V ~ talán az mutatja leginkább, hogy kézbevehetõ

kötetei szinte egyöntetűen nélkülözik az olvasottságig` a népszerűség, a kHlveltség szokásosan árulkodó

korabeli nyomait. Hogy most megis ráirányítjuk rövid időre a figyelmet. arra az adelég okot, hogy kötetei

a fentiek ellenére is jellegzetes adalékokkal szolgálnak a kor
elvasásszoeiológiai viszonyainak alaposabb ismeretebez.

a XVII. század első harmada -

' lŠét-s 1624. RMK lll. 1355.
2 H But-:nfs István. Apponyi Balázs latin :sollárkönyve pK, 19ltil.ı l

lö.

Pzıfluvıl

HF. ('(Kl. lat. ITHP'Š. Í. TÕI'
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Nem igazán sok autográf szerzői dedikáeiő áll rendelkezésünkre a magyar könyvnyomtatás korai
százmlaiből. Arra a szeneneses esetre pedig. hogy egyetlen szerzőtől több saját kezű ajánlással ellátott és
-küdött kötet is felbukkıaintI volna. alig van példa. Ezért lehet számunkra önmagán túlmutató jelentőségű
Apponyi Balázs dedikáeiós tevékenysége. Amellett. hogy azzal a haszonnal is jár. hogy az alig ismert
életrajzot. rendkívül fontos elemekkel egeszíti ki: fény vetődik valós helyze.t4='-.re` s a hazai és a külföldi

ellenreformáeiő vezériilakjaival valő kapcsolat-a pedig gondolkodásába is jobban belevilágit.

Külﬁ'ıldi kutatőútjaim során tigyeltem tiil Pereszlény és Korlátkő műkedvelő urának sajátos

szokására. ajánlásaira. levélnek is beillő dedikáeióira. A külországi tapasztalatok nyomán elkezdte!!! a
hazai könyvtárak és egyéb külﬁildi gyűjtemények Apponyi-köteteinek teljességre törekvő. módszeres
átvizsgálását.

» esupán a dedikáeiókra, s a kiitetek utóéletére iisszjmntıısitva a figyelmet. Termeszetesen

nem vehettem a kezembe minden. ma ismert helyen található példányát a zsoltárfrázisoknak. dt' a
kollegiális Összefogás révén nelkülözni lehetett az aut-opsiát-.s
E vizsgálódás Összege-leseként. elmondbatú. hogy nem tartalmaz szerzői kézírású dedikáeiót a bet-.si

Egyetemi Könyvtár. a budapesti MTA Könyvtára. s az ugyancsak budapesti ferences könyvtár. a győri
Egyházmegyei lší'myvtár` a kalocsai Főszekesegyházi Könyvtár. a sárospataki Tiszáninneni Református
Egyházkerület. Nagykčinyvtára. a túrőeszentmártoni Matiea Slovenská Könyvtára három példány!
. az uppsalai Egyetemi Könyvtár és a váci Egyházmegyei Könyvtár által õrizett Apponyi-kötet..
Pozitív eredménnyel járt viszont a kutatás kilenr könyvgyűjtemény 1:! kötete esetében? Hazai
bibliotekáink közül a OSZK. a budapesti Egyetemi Könyvtár. a Ráday Gyűjtemény. az egri és az
esztergomi Fősze'kesegyházi Könyvtár példányában találhatunk autográf dedikáeiút. t'fsakúgy. mint a
béesi Nationalbibliot hek. a kismartoni Esterházy könyvtár. a eolmari lšibliothêque de la Ville de (folmar.
illetve a Iundi Egyetemi Könyvtár őrizte kötetekben.
Az alábbiakban előhh a hazai. majd a külﬁildi példányokban található autográf szerzői ajánlások
szövegét adom közre.
Az Országos Széchényi' Könyvtár állományában három példány is fellelhető. ebből az első és a harmadik
dedikált.
I. Generoso ac Egregio Dño Georgie Rakouiezki Sııae (faes. Regiaeque Mattis ('amerae Hung.

Seeretario Dño Amico obsmıíı. Author dııno dedit.

Rakoviezki György a magyar kamara titkára volt. 1628-ban és 1649-ben kamarai tanácsos. A
könyv késõbbi tulajdonosai: Joannis Mánczikovieh. Sze-mes Imre (l758_1824) kegyesmndi
tanár. majd Apponyi Sándor.
2. Rdo admodum Dño Georgie Lippai Praeposito S. SItephani] Dño et. Aﬁni sui amantissimo Author

ddt.

Lippay György (1600 1666) szempci plébános. esztergomi kanonok` tornai főesperes` pécsi,
veszprémi püspök. 1635-től kancellár. egri. majd esztergomi érsek. » Apponyihoz fűződő
viszonyát jelzi. hogy őt- jelölte ki 1637-ben kelt végrendeletének egyik végrehajtójául az író.'

A budapesti Egyetemi Könyvtár mindhárom példánya dedikált;
3. lllustrissimo ac. Rdissimo Dño D. l'etro l'azmani Archi Episeopo Strigoniensi Primati Hungariae.
Iegato Nate sumıno p. Hong. Pam-ellene Sae. (i'aes. Regiaeque Matti intimo (fonsiliario I'atrono sun
Gratiosissimo .author debitae ubse-ruantiae eausa obtulit.

' Munkámhoz

fõleg levélbeli információk. xeroxmásolatok megküldése révén. illetve egyéb

segítséggel - köszönettel vett támogatást. nyújtott.: AN'rsıA'x'zv Lajos (klgeri. Bonus István (Kálium-sa).

ERUÓH Mátyás (Esztergomi. EäTt-IRHÁZY Peter, FUNT Zsuzsa. Franeis (VilfkTH ((lolmar). Km'iun Zsuzsa.
NÉMETH Attila (Gyõr), Nr-:iiirrn S. Katalin. Nvı-:ıuıı-:s Judit.. (Mom-'szar Géza, SziııJ-:s'rıcı No Laszlo.

Szoaesvı László. l'RAY Piroska. Vixen-A Lajta- (Váı-j. Eva Zı-:LııcsKm-'A ('l`úróeszentmárton).
' Tofte'nel-mi Tár. 1901. 577-
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A Pázmány l'itvr iránti ttiaztiı-Ivtót. Apponyi azzal ia kifejvzéan- juttatta. hogjr a tíˇılihi példánynál

(liazvaulıb kötésű aranyozott kötetet ajándékozott nvki.
A mű 1637 niárv. Iil-i dátummal
Pázmány halálának napja?
kvrült a jmzaonyi jvzsuita kollégium tulajdonába.
4. (flauatro B. Marita` Virginia ct. S. Wolfgangi Frum S. Pauli Primi Ereınitae debitav ubacruantiiw
gratiu Author (lono dedit ('onfratcr mruıidPnı.
Végrvndelvte szerint a Nyitra megyei Elefánt községben _,ln ("|auı~itro S. .loanniá Bapt. Fratrum
(lrdinia Sam-ti Pauli primi Eremitae" szeretné testét elhelyeztvtni holtá után Apponyi Balázs.” (E

koloatoıiı'ı lPtt késõbb a ll. az. alatt kiizčilt. (lvdikált kötet.)

5. (lonuroao av Egrvgio Uno Nivolao Potróci lkl Kassa. Vára Uno et Mino ohs-uno Author ddt.
A megajándékozott valószinűleg ll. Petrórz),` Miklós volt. Kassa várában.
A kötet lti -hvn a
zsolnai jezsuiták birtokában volt.
.-\ budapmti Ráday-gyűjtemény példánya az alábhi ajáıılái~tI tartalmazza:
6. lllustriásimo llno l). ('»omiti Sigismundoi Forgauz UP (šlıimvs Author ddt.
A mrgajándékozott személyét nem Sikvríilt azonosítani.

Az egri Fósze'kfsegyházı' Könyvtár kötetében ez a dedikáció áll:
7. Rdissimo Uno li). Thoımw lšalasti El. Epo Pevsif'nsi l*rM}i(iHitı) Í'osonien. Sao. ('aPs- Regiamjue
Mattis (`oıısiliariıı l)ño uti Fri ıııihi (ft Patrono (folendisﬁimo.
lšalásli Tamás (1580

1625) pécsi püspök. győri ('ırkanonok. boszniai püspök. szalavári apát.

kapornaki én pozsonyi pn'ipost. VaoL majd [Kiwi püspök. lÍnitáriu>` valláxról tért át a jezsuiták
A könyv
hatására. Képzett latin és magyar stiliszta, Pázmány táborának egyik harma- tagja.

késõbb az 1777-ben elhunyt Androvius Miklós. majd az egri káptalan tulajdonába került.

Az eszlrrgomi' Főszékowgyházi Könyvtár kötetének ajánlása:

`'1. eo admoduın llño Nii-.olao Iliiythv.. Di' Sagli Vivariıı lmı-tori Fafili Metrop. S'trig. Ílño Amit-o
dız-bitaı- obseruantia ıizratiá. et` in memoria sui Author dedit Posony [635 lö lkëcemhr.
lšöythe Miklós személyazonosaágát nem tudtam ınvgállapitani.
A Hamar-tom' ( Eiaemıtıult) Esterházy-könyvtár példányáhan az alábbi ajánlás olvasható.
9. Sphli av Magniliı-o l)no l). (`hristophoro lšaiıti de liindua Sao. (Yaesareae Regiaeque Mattis
(fonsiliario f~t (Íuhivulario Dehitaı` obzwruantiae causa Author dono dvdit.

Bánffy Kristóf (1577

“544) vaáﬂzárpárti fõpohárnok. tárnokmester volt.

A bérsi Nationuíbibliothcfk példánya valóságos ajánlólcvelet óriz.
ll). Rdixaimo aı- Servniaaimo lA-opoldo Arc-.hi Duri Austria:ı Duri Burgundia? Stiriatl ('arinthiml

(.'arnioláv Vittvwı-rgav Episvopo Argent-oratmıki ct Paasauivnsi ('oıniti Uno men .af-mp. (flementiaaimo.

(irauitf'r altecto saepiua perturhat-iskimo Pátriae noat-rae cardine. et. intvstinu belloruın ınotu fortuniı-i

pcne omnihus cxuto nihil occurrit. praıfscntius suo lenirf-.m animunı quam ut. operi aliifui honi) ai- pio
invumlxerem, ut dum álii máleferiati homines, in rebellionem toto tˇurerent impvtıı. l-Igo honvsta aliqııa

ım'upationv distiincrer, ııequc tempori illi uunuı-,iıiıëntior ocrurrehat ınateria quam. S. Regia Dauidis

Psalınodia et (f_ygnaeum illud acroama Pruphaetiı-.o Spiritu ah vodvm Itt-gr sanvto derantatum intel'

Mstus et furoreá hostium quam eándem tenuem meam operaın Sat-ratissimıw lınjwratoriav. Mafti

nunvupatam et ohlatam 9.880. uolui. ut ah viusdeın augustissimar Mattis suae splendore Iuceııı suam
ácıfipiat. Vt uero mm in Serenissimám domum simul el augustisı-Áimam Austriaduın fides et intvgritas

rlerlárarfltur Puidentius Vestráe quoquo. Serenitati lihuit de l'aetııra lucubratiunuın mearum humilliınıotTf-rre. Supplex oro Serenitatvm Vram hot: ut obsoquii av tidelitatii-ı mvae symholum donumque Otferentis
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non alitor quam sine tae l'ersae aquam utraque uola hauııtam ac porrectam Artaxerxes acceptum habere
uclı't, et me in patroırinimn et grat-inni uti c-Iiontvm lıumillimum sum'ipiat foueatquv henignianimae.
Datum VionnızuJ lU 9bı`i8 A. l). 1624.
Serenitatii-ı Vrae
Seruus Humillimus
Blasius Apponi
A ınogajıindékozott Lipót Károly (1586 1632} oszt-rák főherceg volt. Stíria urának fia, Passau és
Strassburg püspöke-` 'l`irol és (Hat-z grófja. Burgaıı r'ırgrófja. Il. Rudolf egy ideig õt szorotte volna
utódjának megtenni. Késõbb kegyvesztett lett. mı'igvált. píiapıˇikségeitól és nıegházascxiott.

A tolmarı' Biblimhêqm de la. Villa példánya. is tartalmaz autogríıf szerzõi bejegyzést.
11. Generoso Dño Balthazari Boszani de Nagi Boszlan] Vice (.'oıniti ('oftuu Nitrieıı` Díıo Fratri suo
obseruundiasimo aeternam memoriam et- debiti ohaequ. oblationem Author dono deidit.
Bossányi Boldizsár nyitrai alispán volt. 1622-ben követ. a soproni országgyűléaen. A7. akkori
ellenzék egyik vezéralakja, akinek szállásán szokták az elõzetes tanácskozásokat tartani.
A
könyv előbb az elefánti pálos rendi Keresztelő Szent János kolostor tulajdonában volt.. majd
Nagyszombatra került, a a. Szendeffy-kiinyvtárral jutott Pl Colmaı-ha.

A hindí. Egywtemi Könyvtár állományúban őrzött példány is rf-jtogot meglepi-tést.
12. Illustrissimoiw Rdissimo l)ño l). Francisco S. R. Ecvlesiae Tituli S. Syluestri Pravsbytcro(_`ardinali
á. lJietrichstain hñpo Ulomucvnsi Prim'ipi Regaliﬁ(`a[ııllae Hohaemiae (Íomiti S. Caes, Regiaeqııo Maftis
intimo (`on.~iiliario` eiusdemquo Regnıırunı ac Ditionum Haereditar. Protectori Dno Suo ('.lementisuimd
Salutem á Duo prix-atm' ot dohita offert obscquia Author.
Blasius .Ăpnni

(fontemplanti mihi uarias rerum et- temporum quouis sevulo uicissitudinos. et. praesentis et aetatis
pvrt-urbatissimum simua et. amit-.tiı-mimum st at um hand diﬂiuilo fuit iudicium fot-.em in eadem n08 etiam

tı-mpora iıııfiıiizıse. ut Eı-ıflesiarn Dei Sacrosanctam simili fuı`oı`ı=I Erynnidum (-.oncitata Gygantomaırhia
impet-itam quidem sed non labefaı'tatam; qtıarf- ut in hoc aﬁliı-tissimo vos omniunı et Enolesiae Dei

Cardin!J intfir fortunarum nıvaruııı iac-t-urıLs aliquid solatio caperem uisııs sum non nba nv faı'turus si ad
uetera me studio reviperem Ft materiam tempori illi conuenientisnimam assumerem, neque tunc quid
quidquam prıwaf'ntiuı-ı (K-currvhat quam diııi Regia ot. Prophavtae Sanctiı-ısimi Dauidis psalmodia quam
ipae (-uın in simileın n-rum ct- temporum (futastrophen invidisset. inter tumııltus ot confcrtissima agmina.

inter sestus etl insanientium aesl-rum ut se s? solatio aliquo origerit. et conﬁrmaritl in proposito animum

composuit et cecinit dolorilıua lit-et undequaque virı'umsept.\18. Rt qnia Regia tipus diuina fauf'nu* gratis.
pvrﬁvemJ mihi datum est., ut illud ipsum Regi nuncuparem et deuote Offerrem in sincerae ﬁdelitatis mese ot
debiti Obaequii symholum uiﬂum est oportuniasimum (`.um et Auguiıtixaimus Rex et. Inıperıitoiı noster alter

plane Dauid oiüm proboruın iudicio hiace- periculosiaaimiiı temporibus datus esoe uideatur quia uero ot
lllustriasima (lelsitudo Via. ex eadem Austriadum donıo glorioaissima uidvlivet atque uictorioaissima
Originem ducit. Vrăe quoquv llluntrisﬂimae Celı-ıitudini faeturıw meae atquv operis mıpiam facere uolııi
motus ııirt-utum etiam suarum prae (-larissimae laude et Hingulari in omneﬁ sua. beneuolentiae Rogo itaque

Illustriz-minıam (Telsitudinem Vian] hotı ut opus mPum huınilitcr oblatum lıf-.nignf- exciperv- dignetul'.
animo et me gratia suit. prosequi auctumque et cumulatum reddere velit. His Illustrissimam (TelsitudinE-m
Víam diutissime valere ex opto Datum in Korlatkü die 9 Jan. A. D. 1625.
A ('.ímzettéa megajándékozotı nem más, mint Franz Dietrichatein (1570 1636). olmiitzi érsek
bíboros. az ellenreformáció egyik vvzéregyéniaége, aki a morva protestánsok erõszakos
megtérítéãét vasszigorral vitte végbe. Bocskai ellen hadvezérként is harcolt. 1610 táján õmellé

szánt-:ik szónoknak Pázmányt. rendi elõljárói. 1618-ban. a cseh l'elkfikiskor menekülnie kellPtt-. de a
Fehér hegyi csata után viaqzakapm. hirtokait. Morvaország helytartója. birodalmi heroeg,
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Protector (lermaniae. Részt vett a nikolsburgi béketárgyaláaokon ia. Hatalmas és értékes
könyvtárát lö-Iăben a avédek magukkal vitték -- így került Apponyi Balázs neki dedikált műve

ia a avád királyi könyvtárba. majd onnan a lundi Egyetemi Konyvtárba.

.IANKovıes Jozsef'

lfj. Kölcséri Sámuel levelei Sir Hans Sloanehoz. lfjabb Köleaérí Sámuel korának legműveltebb
[Kilihisztorai köze tartozott; mint Bod Péter irja: „nem tartottak az õ idejében a két hazában hozzá
hasonló tudós embert".l Arról, hogy sokfelé tanult. külföldön. már kortársai is tudtak. vagy tudomást
szerezhettek. ha máshonnan nem. az Aurarı'a Romano-[Wifi című Köleı-lëri-mű e-lel irt iidvözlõverabõl.

amit Pápai Páriz Ferene szerzett: `.Hunnia plantavit. Britt). Belga őt 'feuto rigavit-. . ." vagyis „HÚH fold
szülte, az angol. a nemet. a belga nevelte. . ."2 A versmérték betartáaa mind a latin eredetiben. mind a

fordításban a tényleges sornend megváltozt.atáaá\-`al járt. hiszen tudjuk. ifj. Küleaeri Sámuel lkbreuinbõ'l
elõször lieideııbe ment. s itt iratkozott be az egyetemre 1080 február Ten." es irt az elkövetkező ket ev során

számos disputáeiot.“ 1682 májusában már Franekerben találjuk. itt kap 1084-ben teológiai doktora! ust 5
Ami orvosi képesítéset illeti. azt csak piedikátori kudarea után. második külföldi útja során szerezte
valamelyik nemet egyetemen 1685 és 1688 ki'ızi'ıtt..' Viszont. Angliába ellátogatott már 1683 nyarán. s
minden jel arra mutat. hogy ekkor hosszabb idõt töltött a szigetországban. Ezt tanúsítja Johannes
liraunius leideni teológiaprolesszorhoz és orientalistához irt franekeri levele (keltezése 1683. július Üllő).

amelynek ri'ıvidr-ıegı'it azzal indokolja. hogy hamarosan hajóra száll. indul Angliába. Hogy onnan
viaszakeszült meg Franekerbe.. ebbôl a levélből tudjuk. ahol is Köleséri azt irja. arra számit „quando ex
Anglia reversue fuero (iradum Doctoratus obtineam".T ı“ivel doktorátusát ezután tíz hónappal kapta

meg. joggal feltetelezhetjiik, hogy a kiizbeeső idõt. teljes egészében Angliában töltötte. Sőt. mint az egyik
alább közölt leveléből látni fogjuk. azt állítja. mintegy „másfél évig" élt egykor Londonban. Ez a
látszólagos ellentmondás azt. a lehetõséget. valı'ıszínűsiti. hogy ifjabb Koleaeri Sámuel nem egyszer. hanem
ket ízben is megfordult Angliában

elõször l'ranekeri teológiai doktorát uaaelőtt. máamlszor pedig vagy a

doktorátus átvétele után. és még Magyarországra való hazaténiae (1685 májuaa) előtt.. vagy éppenséggel
második kiilfoldi peregrináeiója alkalmával.

Ennek a fontobh bizonyított angliai látogatáanak voltak családi hagyományai: az ifjabb Köleaéri
édesapja. a neves pnídikátor Köleaeri Sámuel 1655 - 5341-ban járt Angliában. a ekkor liondonon kivül

Cambridge-be is eljutott és ott az egyik kollégiumi könyvtárban olvasgatolt." Fia. ha beszelni nem is.

olvasni mindenesetre megtanult angolul. Erre könyvtárának angol anyagából következtethetünk: az
l'ı'45-ben készült könyvtárkatalógus' angol szerzők latin nyelvű művein kivül számos olyan kiadványt

vagyis ezeket t-ulajdonosuk eredetiben bírta és forgatta.
sorol fel. amely mellett az ..angliee" szó áll
Többaegiikben teológiai. vagy hitvitázó művek ezek. olyanok, mint laaat` lšarrow íráaa .-1 trentise of the
Pope 'a .mpremocy (London. 1680). Stephen (lharnoek elmelkedesei Isten letérõl [Seveml diarouraex upon

the eriatence. .. of (ı'od. London. 1682) vagy John Pearson volt. (fambridgei tanárnak. majd elıeateri
püspöknek The Exfxısition. oflhe (Í-'reed (London. 1659) eimű traktátusa. l'ltikˇonyvkent Köleséri Edward

' Bol) Péter. Magyar Athenmi. Bp., 1982. 35:. -353.
' PÁÍ'AI PÁRIZ Ferenc. Rekeaae'get magumiui-k. másoknak (Sze-rk. NAGY Géza). Bukarest. 1977. 345. A

magyar fordítás Tóth latván műve.
a .4 lh-um Stadiosorum Amdeıníae Lugduno-Brıtmme. Hága. 1' 75, 634.
' Lásd RMK III: 3048. 3049. 3118. 3119. 3120.
” Album I'romotoru-m Academica Franekerensis. (1591

1811). Franeker. 1972. 59.

' Bol) Péter. i. m. 352.

7 Lcideni Egye-won Könyvtár. kezirattárr B. P. l.. 240. (Másolat a. budapesti Egyetemi Könyvtárban.)

'l Vö. GÖMÜRI György. Magyar látogatók a (.'romwell-kori- Angliában. HK. 197814. 461.
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