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Otrokocsi Fóris Ferenc hollandiai  könyvajándékozásainak nyomában 
 Ismeretes, hogy Otrokocsi Fóris Ferenc többször is járt Hollandiában: először peregrinációja során az 1670-es évek elején, majd a megszabadított gályarab prédikátorok 1676 őszén Hollandiába látogató csoportjának tag-jaként, végül az 1690-es évek elején, mely utóbbi időszak lázas alkotói te-vékenységgel telt. 1690-ben három, korábban már itthon megírt-elkezdett műve jelent meg Amszterdamban: az Apocalyptica tuba quinta1 és a Sententia media ac pacificatoria,2 melyek Gerardus Borstiusnál, illetve a Strenae cujusdam discussio pacifica,3 mely egy másik nyomdásznál, Abra-ham van Somerennél látott napvilágot. Bár az egyes művek előszavai az év szeptember 23-án, 25-én és 30-án keltek, Otrokocsi már augusztus végén a városban volt: 31-én pénzbeli támogatást kapott az ottani református egy-háztól.4 Miután az azon az őszön megkezdett angliai tanulmányútja után visszatér Hollandiába, Franekerben jelenik meg előbb az Eirénikon seu pacis consilium 1692-ben,5 majd az azt követő évben Origines Hungaricae című műve.6 Otrokocsi e harmadik hollandiai útja alatt napvilágot látott műveiből ajánló sorok kíséretében hazai intézményeknek példányokat ajándékozott.7 Az Apocalyticából és a Sententiából a debreceni és kolozsvári református kollégiumnak, az Eirékonból a debreceni kollégiumnak. Az Apocalypticát és a Sententiát tartalmazó debreceni kötetben8 az előbbi mű címlapjára ezeket az ajánló sorokat írta: 
                                                   
1  OTROKOCSI FÓRIS FERENC: Apocalyptica tuba quinta ortum, progressum et interitum, 

locustarum, aculieis et omni stratagemate armatarum pendens. Amstelaedami, 1690. 
(RMK III. 3604) 

2  UŐ: Sententia media ac pacificatoria de remissione peccatorum Novi et Veteri Testa-
menti fidelium. Amstelaedami, 1690. (RMK III. 3605) 

3  UŐ: Strenae cujusdam discussio pacifica seu questionis decantatae. Amstelodami, 
1690. (RMK III. 3606) 

4  BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: Az amszterdami református egyház magyarországi és 
erdélyi pártfogoltjai. (1654–1698) In: Lymbus. Magyarságtudományi 
Forrásközlemények, 2017. 237. p. 

5  OTROKOCSI FÓRIS FERENC: Eirénikon seu pacis consilium pro ineunda unione et 
concordia inter fratres protestantes. Franekerae, 1692. (továbbiakban: OTROKOCSI, 
1692.) (RMK III. 3727) 

6  UŐ: Origines Hungaricae seu liber quo vera nationis Hungaricae origo et antiquitas e 
veterum monumentis et linguis praecipuis panduntur. Franequerae, 1693. 
(továbbiakban: OTROKOCSI, 1693.) (RMK III. 3797) 

7  Otrokocsi hazatérése után keletkezett és hazai intézményeknek küldött műveivel már 
foglalkozott a szakirodalom. Vö. KNAPP ÉVA: Ismeretlen források Otrokocsi Fóris Fe-
renc katolizálásának kérdéséhez. In: Magyar Könyvszemle, 2006. 2. sz. 201–217. p. 
(továbbiakban: KNAPP, 2006.) 211–213. p. Ld. még IMRE MIHÁLY: A konverzió nyel-
ve? A misztika nyelvhasználata Otrokocsi Foris Ferenc Isten előtt járóknak tökélle-
tessége című művében. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. 
Szerk.: Gábor Csilla – Korondi Ágnes – Luffy Katalin et al. Kolozsvár, 2013. 180–181. p. 

8  Lelőhelye: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 
Debrecen (továbbiakban: TREKN), jelzete: RMK 121-121a. 
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 In usum Illutstris Scholae Debrecinens(sis) et Fautor(um) ejus cum alio exemplar[i],9 mittit Author Amstelodamo, die 11. Octobr(is) 1690. cum tenderet in Angliam. m(anu) p(rop)ria.  A dedikáció szövege – az eltérő intézménynevet kivéve – szó szerint meg-egyezik az ugyanezen két műnek Kolozsvárra küldött egybekötött példá-nyában található szöveggel,10 sőt még az ajánlás dátuma is azonos: mind-kettőt 1690. október 11-én írta, mielőtt Angliába indult volna. A különbség annyi, hogy a szövegből kitűnően Debrecenbe egy második példányt is küldött a kötetből.11 A Debrecenbe küldött Eirénikon-kötet12 címlapján a dedikáció szöve-ge a következő:  Illustri Scholae Debreczinensi mittit Author. Franequerâ, die 30. Maji 1693.  A kötetet a szerző – nem tudni mi okból – nem a megjelenés évében, ha-nem csak a következő évben, alig néhány hónappal hazaindulása (1693 jú-liusa)13 előtt juttatta el a címzetthez. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy legnagyobb terjedelmű művéből, az Originesből nincs általa dedikált példány sem Debrecenben, sem Ko-lozsváron, pedig ha máshova nem is, az előbbi helyre feltételezhetően kül-dött példányt. A mű a debreceni könyvtár 1714-es katalógusában14 nem fordul elő, a következő, 1738-ban összeállított jegyzékben viszont igen,15 ami azt jelenti, hogy a kötet 1714 után került az állományba, de ma már ez a példány sincs meg.16 

                                                   
9  A kurzívan szedett szöveg a lapszélről beszúrva. 
10  SIPOS GÁBOR: A kolozsvári református kollégium könyvtára a XVII. században. 

Szeged, 1991. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 1.) 78–79. Ld. még A Kolozsvári 
Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa. Összeáll.: 
Kovács Mária – Kuszálik Eszter – Sántha Emese – Sipos Gábor – Szőke Imola. 
Szerk.: Sipos Gábor. Kolozsvár, 2004. 261 p. 

11  E második példány címzettje és holléte is ismeretlen, ugyanis a könyvtár 1714-es 
jegyzékében és mai állományában is csak egy példány található a kötetből. Bár a 
jegyzékben a kötet kétszer szerepel, ennek oka az, hogy először a szerzői betűrendes 
részben, majd a könyv lelőhelye szerinti jegyzékben is feltüntették a művet. Vö. 
Partiumi könyvesházak, 1623–1730. Sajtó alá rend.: Fekete Csaba – Kulcsár György – 
Monok István – Varga András. Bp.–Szeged, 1988. (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 14.) (továbbiakban: FEKETE, 1988.) 220, 248. 

12  Lelőhelye: TREKN, jelzete: RMK 122. 
13  FALLENBÜCHL FERENC: Otrokocsi Ferenc élete és irodalmi működése. Esztergom, 

1899. (továbbiakban: FALLENBÜCHL, 1899.) 33. p. 
14  FEKETE, 1988. 195–277. p. 
15  Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530–1750. Jegyzékszerű 

források. Sajtó alá rend.: Oláh Róbert. Bp., 2009. (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/2.) 149. p. 

16  A jelenleg elérhető példány (jelzete: I 664) 1801-ben került a könyvtár állományába. 
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Még inkább feltűnő, hogy a Sárospataki Református Kollégium Gyűj-teménye Nagykönyvtárának mai állományában Otrokocsi Hollandiában megjelent műveiből nincs a szerző által dedikált példány,17 pedig ő itt kezd-te hazai tanulmányait, és ugyanez a helyzet a könyvtár történeti állománya esetében is.18 Mivel a kuruc seregek a szatmári református kollégiumot, ahová Otrokocsi Sárospatak után ment rektornak, illetve az intézmény könyvtárának nagy részét 1703-ban elpusztították,19 ma már annak sem lehet utánajárni, hogy a szerző Szatmárra küldött-e Hollandiában napvilá-got látott írásaiból példányt. Otrokocsi intézmények mellett magánszemélyeknek is küldött haza ajándékként kint megjelent műveiből. Az Eirénikon Féli János tolcsvai lelkésznek20 eljuttatott példányába a következő ajánlást írta:  Tiszt. Féli János Fiam Uramnak küldöm Franekerábul, d(ie) 30. Maji 1693. Otrokocsi F. Ferencz.21  A szerző ajándékozási attitűdjét jellemzi, hogy itt is egy napon több kötetet indít útnak hazafelé: egyiket egy intézménynek, a másikat egy magánsze-mélynek. Knapp Éva kutatásai alapján eddig egy adatunk volt arra, hogy Ot-rokocsi harmadik hollandiai tartózkodása alatt ottani intézménynek is juttatott műveiből. Eszerint az Apocalypticából az utrechti egyetemnek küldött példányt Amszterdamban 1690. október 16-án kelt ajánlással.22 Ez a korábban bemutatott két amszterdami bejegyzésnél pár nappal későbbi, így hozzájárul Otrokocsi Angliába való indulása „terminus post quem”-jének pontosításához. 

                                                   
17  Tanászi Árpád szíves közlése. 
18  Ennek részben a sárospataki kollégium és könyvtárának 17. század végi – 18. század 

eleji hányatott sorsa is oka lehet. Vö. FEKETE, 1988. 84–85., 88–89., 93. p. 
19  FEKETE, 1988. 364. p. 
20  1679-től rektor, majd 1681-től 1689-ig lelkész Bodrogkeresztúron, végül 1707-es 

haláláig Tolcsván. Vö.: BARNA JÁNOS: A bodrog-keresztúri helv. hitv. egyház 
levéltárából. In: Sárospataki Füzetek, 1860. 684. p. 

21  A mű címlapjáról, illetve a bejegyzésről a budapesti Dávidházy Antikvárium 2009-es 
aukciós katalógusában jelent meg fénykép. Vö.: Dávidházy Antikvárium első ajánló 
jegyzéke. Bp., 2009. 50–51. p. A jelenleg magángyűjtő birtokában levő kötet védetté 
nyilvánításának ügyét 2010-ben tárgyalták: Örökségvédelem. Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal. Kulturális Javak Bizottsága, 2010. január 13-i ülés. 
Elérhető: http://docplayer.hu/19023261-Kulturalis-javak-bizottsaga.html – 2018. 
január. Adatait ld.: Forster Központ. A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági 
Főosztálya által vezetett nyilvántartás nyilvános keresőfelülete: 
http://mutargy.forsterkozpont.hu – 2018. január. Azonosító száma: 84172. A kötet 
elülső szennylapján található, későbbi bejegyzés szerint Féli János Otrokocsi lányát, 
Zsuzsannát választotta feleségül még az apa katolizálása (1694) előtt. (Köszönet Győri 
Lucának, a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztálya 
műtárgyfelügyeleti referensének a könyvvel kapcsolatos értékes információkért.) 

22  KNAPP, 2006. 208., 209. p. (A szerző az ajánlás szövege mellett közli a mű címlapjáról 
készült fényképet is.) 
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A kötet – a könyvek néha meghökkentő fordulatokat mutató sorsának köszönhetően – ma az Országos Széchényi Könyvtár állományában találha-tó.23 Ennek oka az lehet, hogy az utrechti egyetemi könyvtára korabeli őrzőjének, Willem van Walcherennek a tevékenységével kapcsolatban sok panasz merült fel, olyannyira, hogy gondatlansága következtében számos kötet tűnt el a könyvtár állományából, sőt bevallotta, hogy el is tulajdoní-tott köteteket.24 A könyvtáros hanyagsága miatt került ki a könyvtárból Tótfalusi Kis Miklós Aranyos Bibliájának az intézmény számára dedikált példánya is, így a kötet az adományozás időpontjához (1687) időben legkö-zelebb eső könyvtári katalógusban25 már nem is szerepel, jóllehet az aján-dékozás tényére az utrechti egyetem szenátusának határozatai között konk-rét adat van.26 Bár Otrokocsi ajándékának – Tótfalusi esetétől eltérően – nincs nyoma a határozatok között, az ő ajándéka is hasonló sorsra jutha-tott, mivel szintén nem fordul elő a bibliotéka előbb említett könyvjegyzé-kében, azzal a különbséggel, hogy az „utrechti” Aranyos Biblia talán még lappang, az Otrokocsi által dedikált kötet viszont kalandos úton ugyan, de Magyarországra került. Már Knapp is megemlítette, hogy az OSzK-beli kötet Otrokocsi másik két, Amszterdamban napvilágot látott, művét is tartalmazza.27 Ennek azért van jelentősége, mert a Debrecenbe és Kolozsvárra küldött kötetekben csak két mű, az Apocalyptica és a Sententia (vagyis a Gerardus Borstiusnál megjelent művek) találhatók, míg az Utrechtbe küldött példány magában foglalja az Abraham van Somerennél megjelent művet (Strenae) is.28 Az eddig bemutatott ajándékozó sorokban található dátumok arra en-gednek következtetni, hogy 1690. október 11-én (amikor a szerző a Debre-cennek és Kolozsvárnak szánt köteteket dedikálta) még csak olyan kötetek voltak a birtokában, melyek csak a Borstiusnál napvilágot látott két művet tartalmazták, október 16-ra viszont már elkészültek a mindhárom művet magukban foglaló kolligátumok is. Úgy tűnik, hogy a szerző a mindhárom művet tartalmazó kötetek ilyen gyors elkészülésére nem számított, mert nehezen képzelhető, hogy éppen haza és mindkét helyre szándékosan csak 
                                                   
23  A kötetet a növedéki napló szerint az Országos Széchényi Könyvtár 1978-ban 

vásárolta az Állami Könyvterjesztő Vállalat Központi Antikváriumától. (Varga 
Bernadett szíves közlése.) 

24  Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen. Door: 
Grosheide, D. – Monna, A. D. A. – Pesch, P. N. G. Utrecht, 1986. 92. p. 

25  Catalogus bibliothecae Trajectino-Batavae. Trajecti ad Rhenum, 1718. 
26  Acta et decreta Senatus: vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de 

Utrechtsche Academie. Uitgegeven door: Kernkamp, G. W. II. 1938. (Werken uit-
gegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 3e serie, 68.) 96. p. 

27  Szerinte az Apocalyticát (RMK. III. 3604) az RMK III. 3604 [!], majd az RMK III. 
3605 követi. Vö. KNAPP, 2006. 208. p. Megjegyzendő, hogy az OSzK-beli példány 
kötése hibás: az Apocalyptica (3604) után előbb tévesen a Strenae (3606) címlapja 
és ajánlása, majd előszava következik, ezt viszont a Sententia (3605) szövege követi, 
ezután pedig a Sententia címlapja és ajánlása, előszava, majd a Strenae szövege áll. 

28  A Strenae önállóan is megjelent, ilyen – dedikálatlan – példányok találhatók ma 
többek között a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi 
Nagykönyvtárban, a Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményének 
Nagykönyvtárában és a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár állományában is. 
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két művét akarta volna megküldeni. A szűkebb változat hazaküldése in-kább arra utal, hogy a szerző könyvajándékát haladéktalanul és minden-képpen még Angliába indulása előtt29 haza akarta juttatni.30 Az előbbi feltételezést támogatja, hogy az amszterdami Athenaeum Il-lustrének is olyan kötetet ajándékoz, amely mindhárom művet magában foglalja. A kötet ma is megtalálható a jogutód intézmény könyvtárának állományában.31 A kötet elején – hasonlóan az Utrechtbe küldött példány-hoz – az Apocalyptica áll, ezt a Sententia media követi, majd a sort a Stre-nae zárja.32 Otrokocsi ismeretlen ajándékozó bejegyzése – ahogy az utrech-ti kötetben is – az Apocalyptica, vagyis a kolligátum első tagjának a címlapján található:  In usum Illustris Scholae Amstelodamens(is) confert Author. m(anu) p(rop)ria.  Míg az utrechti egyetemnek szánt példányt a szerző megküldte, az amsz-terdami intézménynek ajándékozott példányt nyilván személyesen adta át, tekintve, hogy a városban tartózkodott. A közvetlen ajándékozásra ezen kívül az is ösztönözhette az alkotót, hogy a könyvtáros ebben az időben az a Cornelius Danckerts volt,33 aki könyvtárosi tisztsége mellett elsősorban re-formátus lelkészként működött, akit ebbéli minőségében Otrokocsi már 1676 őszétől ismert.34 Az amszterdami példányba írt ajánló sorok nem tartalmaznak dátumot, így csak feltételezhető, hogy az ajándékozásra az utrechtivel nagyjából egy időben került sor. Az amszterdami Athenaeum Illustrének ajándékozott és dedikált kö-tet megtalálható az intézmény könyvtárának logikusan számba vehető, 1711-ben kiadott katalógusában is.35 Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha Otrokocsi az utrechti egyetem mellett az amszterdami oktatási intézmény-nek is ajándékozott példányt Amszterdamban megjelent műveiből, megtet-te-e ugyanezt a többi hollandiai egyetem, illetve azok könyvtárai esetében is. Sajnos a szóba jöhető katalógusok, a franekeri, a groningeni és leideni egyetemi könyvtárak korabeli könyvjegyzékeinek36 átvizsgálása nem hozott pozitív eredményt.37 
                                                   
29  A sietségre utal, hogy Otrokocsi Utrechtbe – nyilván nem szándékosan – hibás kötésű 

példányt küldött. 
30  A fentiek arra is rávilágítanak, hogy Otrokocsi mielőbb Albion felé akarta venni az 

irányt: saját feljegyzése szerint a hónap vége felé már ott is van. Vö. OTROKOCSI, 1692. 
Praefatio ad lectorem. [**7r] f. 

31  Lelőhelye: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, jelzete: OK 63-709 (1-3). 
32  E példány kötése – az Utrechtbe küldött példánytól eltérően – hibátlan. 
33  KLEIJN, KOEN: Schutters en studenten: de geschiedenis van de 

Universiteitsbibliotheek. Amsterdam, 1992. 80. p. 
34  BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND: A megszabadított gályarab prédikátorok küldöttsége 

Hollandiában. In: Történetek a Mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata 
a kora újkorban. Debrecen, 2014. 18., 27., 35. p. 

35  Ostrokocsi [!] Tuba; Amst. 1690. Vö. Catalogus bibliothecae publicae 
Amstelaedamensis. Amstelaedami, 1711. 132. p. 

36  Catalogus librorum bibliothecae publicae, quae est in illustr. et praepotent. Frisiae 
ordinum academia Franequerana. Franequerae, 1713. (továbbiakban: Catalogus, 
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Otrokocsi Amszterdamot maga mögött hagyva 1690 októberének vége felé már Londonban van, december elején viszont már Oxfordban tartóz-kodik38 egészen a következő év kora őszéig: 1691. szeptember 5-én Lon-donban kér útlevelet a Hollandiába való visszatéréshez.39 Előbb ismét Amszterdamba megy, ahol október 21-én újra pénzadományt kér és kap az ottani református egyháztól.40 Csak ezután indul el Franeker felé, novem-ber 20-én már adatolhatóan ott van41 és a következő másfél évet ott tölti: a városban jelennek meg a bevezetőben említett ottani művei. Bethlen Mik-lós az Originest a helyszínen olvassa,42 és a szerző kötetei nyilván megfor-dulnak a városban tartózkodó számos magyarországi és erdélyi diák43 ke-zén is. A szerző esetleges további hollandiai könyvajándékozásai után kutat-va franekeri munkáit kézenfekvőnek tűnt elsőként az ottani egyetemi könyvtárnak a művek megjelenéséhez időben legközelebb eső katalógusá-ban44 megtekinteni, annál is inkább, mert egyrészt az Eirénikont az egye-tem szenátusának ajánlotta, és a műhöz id. Campegius Vitringa teológia- és egyháztörténet-, Jacob Perizonius történelem-professzor, valamint Jacob Rhenferd, a keleti nyelvek tanára írt ajánlást,45 másrészt az Origines elő-szavában maga írja, hogy műve készüléséről az egyetem tanárai is tudtak és annak megvalósulását támogatták.46 Az előbbiek ellenére Otrokocsi fra-nekeri műveit már Miklós Ödön sem találta a múlt század elején, amikor az egykori franekeri könyvtár könyveit vizsgálta magyar szempontból,47 és ma sem képezik részét a jogutód bibliotéka állományának,48 sőt más hollandiai könyvtárakban is csak az Origenes egyetlen dedikálatlan példányát őrzik.49 
                                                                                                               

1713.); Catalogus librorum tam impressorum quam manuscriptorum bibliothecae 
publicae universitatis Lugduno-Batavae. Lugduni apud Batavos, 1716; Catalogus 
librorum bibliothecae illustris ac almae universitatis illustrium et praepotentium 
Groningae et Omlandiae ordinum. Groningae, 1722. 

37  A harderwijki egyetem könyvtárának katalógusa nem jelent meg nyomtatásban. A 
logikusan számba vehető, 1690-ben és 1710 után készült kéziratos könyvjegyzékben 
(lelőhelye: Gelders Archief, Arnhem, Archief van de Academie te Harderwijk, inv. nr. 
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38  GÖMÖRI GYÖRGY: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1526–1789. Bp., 
2005. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 14.) 35. p. 

39  KURUCZ GYÖRGY: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to 
the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. London, 1992. 170. p. 
(21.1574 tétel) 

40  BUJTÁS, 2017. 237. p. 
41  FALLENBÜCHL, 1899. 27. p. 
42  Bethlen Mihály útinaplója. [1691–1695] Sajtó alá rend.: Jankovics József. Bp., 1981. 

(továbbiakban: BETHLEN, 1981.) 41. Idézi: KNAPP, 2006. 201. p. 
43  BETHLEN, 1981. 38–39. p. 
44  Catalogus, 1713. 
45  OTROKOCSI, 1692. Praefatio ad lectorem. [****2v–4v], [****5v–7r]. f. 
46  OTROKOCSI, 1693. Praefatio ad lectorem, XXXVIII. p. 
47  MIKLÓS ÖDÖN: Könyvészeti jegyzetek Hollandiából. In: Theológiai Szaklap, 1917. 

190–191. p. 
48  Szintén nem tud Otrokocsi műveinek franekeri jelenlétéről a könyvtár állományának 

történetét feldolgozó modern monográfia sem. Vö.: WIERDA, L. S.: Armamentarium 
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A negatív adatok hiánya esetleg magyarázható azzal is, hogy az adott helyzetben a szerző kevésbé tartotta fontosnak az intézmény megajándéko-zását, és háláját inkább általa említett ismerőseinek nyilvánította ki. E feltevés ellenőrzéséhez az említett személyek magánkönyvtárainak állomá-nyát volt célszerű megvizsgálni. Otrokocsi az Origines előszavában a munkáját támogató tanárok kö-zött – a már említett Vitringán, Perizoniuson és Rhenferden kívül – id. Johannes vander Waeyen teológiaprofesszor nevét tartotta érdemesnek megörökíteni.50 Közülük vander Waeyen és Perizonius könyvtárának ma-radt fenn a jegyzéke. Id. Johannes vander Waeyen (1639–1701) könyvtárában megvoltak Otrokocsi Apocalypticája és Sententiája (a leírásból kitűnően egybeköt-ve)51 és az Eirénikon is,52 Jacob Perizonius (1651–1715) könyvei között pedig ott volt az Origines.53 Az előbbi két könyvtár adatai azt mutatják, hogy azon személyek könyvtárában, akiket Otrokocsi maga is említ, és akiknek ma is rendelkezésre áll egykori könyvtáruk állományának jegyzé-ke, megvolt a magyar szerző egy vagy több műve. Ennek alapján feltételez-hető, hogy ezeket a példányokat maga a szerző ajándékozta a fenti tudó-soknak, minden bizonnyal ajánló sorok kíséretében.54 Az előbbi gondolatmenetet támogatja, hogy Otrokocsi franekeri mű-vein kívül az Amszterdamban megjelent Apocalyptica és Sententia egybe-kötött kiadása esetében is van egy nyom, ami arra utal, hogy a szerző mű-véből az általa jó ismert személynek ajándékozott egy példányt. A Sententiát Otrokocsi Henricus és Goswinus Uilenbroek Amszterdamban működő német kereskedőknek ajánlotta. Az utóbbi könyvtárának állomá-nyát két részletben árverezték el 1729-ben55 és 1741-ben.56 Az egykori könyvtár állománya a mű Apocalypticával egybekötött változatát foglalta 

                                                                                                               
totius sapientiae – Een arsenaal van alle wetenschap. De Franeker academiebiblio-
theek in de zeventiende eeuw. Leeuwarden, 2005. 

49  Az Origenesből egyedül a hágai Királyi Könyvtárban (Koninklijke Bibliotheek) 
őriznek egy dedikálatlan példányt (jelzete: KW 3109 G 4) 

50  OTROKOCSI, 1693., Praefatio ad lectorem, XXXVIII. p. 
51  Franc. Fo. Otrokocsi Tuba quinta apocalyptica. … Ejusdem Sententia media ac 

pacificatoria de remissione peccatorum V. et. N. T. Amstel. 1690. Vö. Bibliotheca 
Waeyeniana seu catalogus insignium ac rarissimorum librorum …, quos … collegit … 
Johannes van der Waeyen S.S. Theol. D. ... Franequerae, 1702 (továbbiakban: 
Catalogus, 1702.) 122–123. p. 

52  Catalogus, 1702. 123 p. 
53  Bibliotheca Perizoniana sive catalogus exquisitissimorum rarissimorumque librorum … 

celeberrimi ac eruditissimi viri Jacobi Perizonii … Lugduni Batavorum, [1715.] 207. p. 
54  A korabeli aukciós katalógusok csak a legritkább esetben tüntetik fel, hogy az adott 

mű dedikált példány-e. 
55  Bibliotheca Uilenbroukiana sive catalogus librorum quos collegit … D. Gosuinus 

Uilenbrouk, in tres partes divisus. Amstelaedami, 1729. (továbbiakban: Catalogus, 
1729.) 

56  Altera bibliotheca Uilenbroukiana sive catalogus librorum quos collegit … D. 
Gosuinus Uilenbrouk, in tres partes divisus. Amstelaedami, [1741]. (továbbiakban: 
Catalogus, 1741.) 
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magában,57 ami arra utal, hogy a joggal feltételezhető ajándékozás azelőtt történt, hogy az Otrokocsi mindhárom Amszterdamban megjelent művét tartalmazó változat elkészült volna, ami logikus is, mivel a kolligátum má-sodik műve az a Sententia volt, amit a szerző az Uilenbroek testvéreknek ajánlott. A lehetséges megajándékozottak számbavételének végére érve min-denképpen meg kell még említeni Johannes Leusden (1624–1699) utrechti hebraista professzort, aki Otrokocsinak még első peregrinációja alatt volt tanára,58 majd gályarabsága idején is kapcsolatban volt vele,59 később, Otrokocsi szabadulását követően Hollandiában újra találkoztak,60 végül harmadik hollandiai útjának végén, hazatérte előtt is felkereste, testimoni-umot kérve tőle.61 Ha másnak nem is, Otrokocsi – a régi ismeretségre való tekintettel – Leusdennek biztosan adott ajándékba egyet vagy többet har-madik kinti útja alatt napvilágot látott műveiből.62 Bár van adat arra, hogy Leusden könyvtárát 1700-ban elárverezték,63 az aukciós katalógusból nem maradt fenn példány, így az ajándékozást a könyvjegyzék előkerüléséig jelenleg csak valószínűsíteni lehet. Otrokocsi fentiekben bemutatott ajánló sorai fontos adalékkal szol-gálnak a szerző könyvajándékaiban megnyilvánuló hazai kötődéséhez, harmadik hollandiai útja kronológiájának pontosításához, műveinek hol-land ismerősei egykori könyvtáraiban regisztrált példányai pedig arra utal-nak, hogy ott-tartózkodása alatt nemcsak intézményeknek, hanem magán-személyeknek is ajándékozhatott kint megjelent műveiből. (Bujtás László Zsigmond)     
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