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Előszó

Schiphol, Amszterdam. A repülő indulásra kész, a han-
gosbemondó beszállásra szólít fel. Elindulunk, két óra és 
Pesten vagyunk, még három és Debrecenben. Ma már csak 
ennyi az egész. tényleg ennyi?

Néhány lelkes kutató a 2007-ben önállóvá váló 
Néderlandisztika tanszéken úgy gondolta érdemes len-
ne kutatócsoportként alaposabban megvizsgálni mindazt, 
amiről Németalföldön járva, Erdély és Magyarország le-
véltáraiban kutatva már oly sokszor olvasott és megtapasz-
talt: mi az, ami összeköt bennünket. A vállalkozás olyan 
szempontból úttörő jellegű volt, hogy Magyarországon 
intézményes keretek között nem folyt és nem is folyik 
máshol ilyen kutatás, bár református lelkészek, irodalmá-
rok, történészek számos publikációt jelentettek meg ebben 
a témában.

A kutatócsoport első kiadványa 2008-ban látott nap-
világot Michiel de Ruyter és Magyarország címmel, mely a 
2007 októberében megrendezett azonos című konferen-
cián elhangzott előadásokat gyűjtötte egybe. A követke-
ző nagyobb lélegzetvételű vállalkozásra egy évvel később, 
2008. november 14-én került sor egy konferencia kereté-
ben, mely a kutatócsoport célkitűzéseinek megfelelően a 
középkortól napjainkig kívánt átfogó képet rajzolni Ma-
gyarország és Németalföld között évszázadokon átívelő, 
sokszínű együttműködésről. A konferencia és az abból 
elkészült kötet, melyet most kezében tart a kedves olvasó, 
deklarált célja volt, hogy ne korlátozzuk a kutatást pusztán 
csak a magyar-holland kapcsolatokra, hanem terjesszük azt 
ki Dél-Németalföldre is. A konferencián idő hiányában 
nem hangozhatott el minden előadás, ebben a kötetben 
viszont helyet kívántunk biztosítani minden olyan kuta-
tónak, aki a magyar-németalföldi kulturális kapcsolatok 
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vizsgálatát újdonságokkal tudta kiegészíteni. köszönettel 
tartozunk Barta jános professzor úrnak (Debreceni Egye-
tem, történelmi intézet), aki a kötet lektoraként tanácsai-
val segítette munkánkat.

A kötet kronologikus és nem tematikus elrendezésre 
törekedett, mivel bizonyos témakörök - nyilván a magyar-
németalföldi kapcsolatokban betöltött szerepüknél és ennél 
fogva a napjainkig tartó kutatómunkára gyakorolt hatásuk 
miatt is - nagyobb hangsúlyt kaptak a kötetben. 

A legelső tanulmány Pósán László tollából a közép-
kori kereskedelmi kapcsolatok vizsgálatával foglalko-
zik, majd habsburg Mária (a külföldön Magyarországi 
Mária néven ismert ii. Lajos király özvegye) kulturális 
közvetítő szerepét mutatja be Réthelyi Orsolya. Bitskey 
istván tanulmánya a Dél-Németalföldről Magyarorszá-
gon járt tudósok kultúraközvetítő szerepét tárja fel. kees 
teszelszky a közvetítés egy másik formájáról, a diplomáci-
ai kapcsolatokról ír a Bocskai-felkelés idején. Ezután el is 
érkeztünk a kora újkori magyar-németalföldi kapcsolatok 
leggyümölcsözőbb aspektusához, a Németalföld protes-
táns tartományaiba (majd 1648-tól hollandiába) irányuló 
magyar (elsősorban) protestáns peregrináció történetének 
vizsgálatához. Bár nem a tematikus, hanem a kronológiai 
elrendezés volt kötetünk vezérlő elve, itt mégis hat tanul-
mány követi egymást, melyek mind valamilyen formában a 
peregrináció történetéhez kapcsolódnak. A tanulmányok a 
peregrináció feltételeiről (Bozzay Réka), a franekeri Egye-
tem magyar diákjairól (ferenc Postma), irodalmi kapcso-
latokról (Bujtás László, Eredics Péter), egy peregrinus 
önéletírásáról (fazakas Gergely tamás) és a peregrinusok 
történelemszemléletéről (csorba Dávid) szólnak. A kötet 
következő cikkei egy nagy időbeli ugrással a 20. században 
követik nyomon – és nem csak hollandiában – a magya-
rok nyomait. Pusztai Gábor a holland indiákat megjárt 
kalandvágyó magyarokról számol be. takács Miklós füst 
Milán A feleségem története című regényét kortárs holland 

társadalomtudósok munkái alapján értelmezi. törő krisz-
tina a 20. század legnagyobb hatású történészének, johan 
huizingának és Gogolák Lajosnak a vitáját elemzi. Gera 
judit tanulmányából megtudjuk, hányan, hányféleképpen 
fordították, és értelmezték újra Multatuli Max Havelaar 
című munkáját a 20. században. Gonda László írása újból 
a holland indiákra visz el minket, mely a holland és a ma-
gyar református egyház közös missziós munkájának tervé-
ről majd meghiúsulásáról szól. horváth Erzsébet a holland 
református egyház áldozatos szolgálatát mutatja be a ii. 
világháború után, mely lehetővé tette szükséget szenvedő 
magyar gyermekek hollandiai utazását. A magyar-német-
alföldi kapcsolattörténet fonalát az 1956-os forradalom 
után hollandiába menekült magyar fiatalok tanulmányait 
segítő szervezet történetével zárja le Gaál Enikő tanulmá-
nya.

Debrecen és Amszterdam…. az út csak néhány óra, 
és talán ma már tényleg nem választ el minket sem 1500, 
majdhogynem leküzdhetetlennek tűnő, kilométer, sem pe-
dig a diktatúrák őrült vihara.

     A szerkesztők

Debrecen, 2010. február
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Németalföldi – magyar gazdasági 
kapcsolatok a középkorban

Pósán László

A nagy távolság és a költséges szállítás ellenére, számos 
közvetítőn keresztül, a középkorban a magyar termékek és 
a németalföldi áruk kölcsönösen eljutottak egymás piacaira. 
Ebben a közvetítő kereskedelemben a porosz és a dél-né-
met, elsősorban nürnbergi kalmárok játszottak meghatáro-
zó szerepet.1 A porosz kereskedők a visztula vízi útját kö-
vetve mentek krakkóig, majd a 13/14. század fordulójától 
már egészen Magyarországig.2 Ebből az időszakból már öt 
olyan lübecki–porosz kereskedőtársaság is ismert, amelyik 
a porosz területeken keresztül flandriai posztóval, valamint 
magyar rézzel kereskedett.3 iv. (Szép) fülöp francia király 
egyik 1295. évi kiváltságlevele is említette Elbinget (Ełblag) 
azon városok között, melyek polgárai, kalmárai rendszere-
sen felkeresték flandriát.4 A 14. század első felében porosz 
és vesztfáliai kereskedők közösen igyekeztek kiaknázni a 
németalföldi kereskedelmi lehetőségeket.5 iv. vilmos hol-
land gróf 1340-ben „gemeine coeplude van Prussen ene van 
Westfalen” számára állított ki kiváltságlevelet, amelyből ki-

1 Miskolczy istván, A középkori kereskedelem története, Máriabesenyő-Gödöllő, 
Attraktor, 2008, 109.; Ondrej R. halaga, Košice - Balt. Vỳroba a obchod v styku 
vỳchodoslovenskỳch miest s Pruskom (1275-1526), košice, východoslov. vydav., 
1975. 

2 halaga, i. m., 72.; Roman czaja, Die Entwicklung des Handels der preußischen 
Hansestädte im 13. und 14. Jahrhundert = Die preußischen Hansestädte und ihre 
Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalter, hgg. Zenon hubert Nowak 
- janusz tandeczki, toruń, universitätsverlag, 1998, 37.

3 czaja, i. m., 39.
4 Preußisches Urkundenbuch, hgg. R. Philippi, A. Seraphim, M. hein E. 

Maschke, h. koeppen, k. conrad, i.1.–vi.1., königsberg-Marburg, Elwert, 
1882–1986. (a továbbiakban: PuB) itt: PuB i. 2. Nr. 630.

5 PuB iii. 2. Nr. 71.
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derül, hogy az általuk Dordrechtbe szállított áruk között 
jelentős tételt tett ki a Magyarországról származó réz, és a 
lengyelországi ólom.6 A Német Lovagrend és Lengyelor-
szág között megkötött kaliszi béke (1343) még kedvezőbb 
lehetőségeket teremtett a porosz városok számára a német-
alföldi piacokon keresett magyar réz (és egyéb termékek) 
beszerzése szempontjából. iii. (Nagy) kázmér lengyel 
király például 1349-ben engedélyezte a német lovagren-
di állam kereskedőinek, mindenekelőtt a thorniaknak 
(toruńiaknak), hogy Sandomierz (Szandecz) városán ke-
resztül közelítsék meg Magyarországot, és ugyanezt lehe-
tővé tette a Magyarországról toruńba, vagy Poroszország 
más városaiba igyekvőknek is.7 De a porosz kereskedők 
már 1344-ben és 1345-ben is kaptak kedvezményeket a 
Lengyelországon keresztül folytatott üzleteikhez.8 

A Németalföldre irányuló porosz kivitel legfontosabb 
termékét az észak-Magyarországon (felvidéken) bányá-
szott réz jelentette. Besztercebánya, Úrvölgye, Libetbánya, 
Szomolnok és Gölnicbánya rézkitermelésének közel a fele 
a porosz kereskedők közvetítésével a Balti-tengeren ke-
resztül jutott el Brugge vagy Antwerpen piacaira. A többi 
a dél-német, elsősorban nürnbergi kalmárok révén került 
el a felvásárlókhoz, többek között a sárgaréz iparcikkeiről 
híres Dinant városába, melynek import alapanyagból ké-
szült termékei egész északnyugat-Európában keresettek 
voltak.9 A porosz hanza-városok kereskedői már korán, 
a 13. század utolsó harmadától élénk érdeklődést tanúsí-
tottak a magyar réz iránt. Egy 1293-ból származó oklevél 

6 Hansisches Urkundenbuch, bearb. k. kunze, W. Stein, k. höhlbaum, h. G. 
von Rundstedt, i–viii, Leipzig–Weimar, Duncker & humblot, Böhlau, 
1876-1939. (a továbbiakban: huB) itt: huB ii. Nr. 658, 674, iii. Nr. 88.

7 Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból, szerk. Wenczel Gusztáv, i-iii, 
Budapest, MtA, 1874-1876. (a továbbiakban: ADE) itt: ADE ii. Nr. 291.

8 huB iii. Nr. 59, 147, 156, 159, 174.
9 fekete László, A kelet-nyugati kereskedelem struktúrája Európa északi felén a 14. 

század utolsó évtizedeiben, történelmi Szemle, 1986/3-4, 471.; Miskolczy, i. 
m., 97, 109.

Flamand vásárt ábrázoló metszet

szerint Elbing városa azt panaszolta Pommerellen herce-
génél, hogy alattvalói Danzignál és Stolpnál a visztulán 
rezet szállító elbingi kalmárokat raboltak ki.10 Az a réz-
felhozatal, amit a 13. század végi bruggei jegyzékben „len-
gyelországinak” (cuprum polona) neveztek, valójában a po-
rosz kereskedők által Lengyelországon és a Balti-tengeren 
át flandriába szállított észak-magyarországi termék volt, 
mert a korabeli Lengyelországban nem folyt rézbányá-
szat.11 ugyanakkor a hanza forrásokban szereplő libeters 
(Libetbánya), schmolnitzer (Szomolnok) vagy gilnitzer 
koppers (Gölnicbánya) kifejezések már egyértelműen fel-
ső-magyarországi rézről szóltak.12 A magyar rézkivitel 
másik két fontos útvonala Bécsen és Prágán keresztül Dél-
Németországba, s onnan tovább Németalföldre, valamint 
villachon keresztül velence és firenze irányába haladt.13 
A porosz illetve dél-német kereskedők németalföldi réz-
szállításait Magyarországról az Anjouk idején itáliai, dön-
tően firenzei és velencei bányavállalkozók korlátozták. Ez 

10 huB i. Nr. 1106.
11 Szűcs jenő, Az utolsó Árpádok, Budapest, história, MtA, 1993, 238.
12 fekete, i. m., 472-475.
13 Az itáliai kereskedők részvételére a magyar rézexportban legújabban ld. Arany 

krisztina, Siker és kudarc. Két firenzei kereskedőcsalád, a Melanesi-k és Corsini-k 
Budán Luxemburgi Zsigmond uralkodása (1387-1427) alatt, Századok, 2007/4, 
943-966.
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a helyzet némileg Luxemburgi Zsigmond uralkodása ide-
jén változott meg, amikor a magyar színes- és nemesfém-
bányászatban meghatározó szerepet játszó itáliaiak mellett 
nagyobb arányban dél-német kereskedőházak és vállal-
kozók is megjelentek.14 Az 1368. évi lübecki, hamburgi, 
schoneni és odesloei vámkönyvek tanúsága szerint ebben 
az esztendőben a lübecki kereskedők 1500 lübecki márka 
értékben szállítottak északnyugat-Európába, elsősorban 
Bruggebe magyar rezet, amit Thornban a porosz kereske-
dőktől vásároltak. Ez az 1368. évi teljes lübecki rézszállí-
tás 25 %-át jelentette, azaz igen tekintélyes mennyiséget.15 
hildebrand veckingchusen königsbergi kereskedő üzleti 
könyvei is számos esetben szólnak magyar réz kiviteléről 
flandriába vagy Angliába.16 1460-ban Danzig kikötőjéből 
7000 porosz márka értékben exportáltak magyar rezet. Ez 
a teljes danzigi export 11,7 %-át tette ki. 1470-ben a réz-
kivitel értéke elérte a 8100 márkát, azaz az exportrészese-
dés 13 %-át. 1492-ben viszont a Danzigból Németalföldre 
szállított magyar rézkivitel éves értéke 1200 márkára esett 
vissza.17 A Németalföldre, elsősorban Bruggebe szállított 
magyarországi réz döntően a kassa - Szandecz - krakkó, 
illetve a Lőcse - Lubló - Szandecz - krakkó útvonalon 
került a lengyel fővárosba.18 A német lovagrendi állam 
kereskedői többnyire itt vásárolták fel a rezet, és szállí-

14 Pósán László, Németország a középkorban, Debrecen, Multiplex Média, 2003, 
292.

15 Die hansischen Pfundzoll-listen des Jahres 1368. 18. März 1368 bis 10. März 
1369, hrsg. G. Lechner, i-ii, Lübeck, verlag des hansischen Geschichtsvereins, 
1935, itt: i. 92, 94, 95, 98, 362-367, 369, 370, 389, 627, 629, 630-632, 640, 1112, 
1115, 1118. és ii. D. 43, Bd. Str. 8, 9.

16 Michail P. Lesnikov, Die Handelsbücher des hansischen Kaufmanns Veckinchusen, 
Berlin, Akad., 1973, Af 1. 83. r. 15, 17, 25; 83. v. 20, 27, 30; 103. v. 9; Af 6. 127. 
r. 5; 127. v. 15; 138. r. 2; 144. v. 9/10; 147. r. 4/5; 156. v. 3, 16, 23-27; 167. r. 12, 
14, 17; 168. r. 23, 30; 170. v. 2, 3, 8, 13-17.

17 henrik Samsonowicz, Untersuchungen über das Danziger Bürgerkapital in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Weimar, Böhlau, 1969. (Abhandlungen zur 
handels- und Sozialgeschichte, viii), 31-32.

18 Divéky Adorján, Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelország-
gal, Bp., Stephaneum, 1905, 6-10.

tották tovább a visztulán Thornba vagy Danzigba, ahon-
nan vagy ők maguk vitték tovább flandriába, vagy más 
hanza-kereskedőknek értékesítették, s utána azok szállí-
tották a németalföldi piacokra. A 15/16. század fordulóján 
a fugger-Thurzo társaság is a magyar rezet Danzigon át 
exportálta Antwerpenbe.19 Łokietek ulászló lengyel ki-
rály már 1306-ban úgy rendelkezett, hogy senkinek sem 
szabad sem vízen, sem szárazon magyar rezet vagy egyéb 
árut, akár Magyarországról, akár más országból Thornba 
szállítani, csak krakkón keresztül.20 Ez az oklevél is bizo-
nyítja, hogy krakkó már a 14. század elején fontos áruel-
osztó központ volt. A flandriától velencéig, Nürnbergtől 
a fekete-tengeri itáliai kolóniákig terjedő kapcsolatai révén 
a nyugati és keleti árukból egyaránt bőséges kínálattal ren-
delkezett. Nagy kázmér uralkodása alatt többször is meg-
újította krakkó privilégiumait, hogy megerősítse a lengyel 
ólom és só, valamint a magyar réz legfontosabb értékesítési 
piacának szerepében.21 Mindez összefüggött azzal, hogy a 
14. század folyamán a krakkói és thorni kereskedők között 
komoly küzdelem folyt a magyar réz flandria felé történő 
forgalmazásáért.22 i. Lajos, Magyarország és Lengyelország 
királya 1372. augusztus 6-án, visegrádon kelt okleveleiben 
például úgy rendelkezett, hogy a Lemberg felé vezető úton 
a magyar és lengyel kereskedőknek szabad közlekedést 
engedett. A cseheknek, morváknak, sziléziaiaknak, poro-
szoknak, különösen pedig a thorniaknak áruik lefoglalása 

19 Erich M. Wermter, Die Reichsacht gegen Danzig und Elbing (1497-1515). 
Städtische Handelspolitik im Spiegel der Großmächte = Elbing 1237-1987, hg. B. 
jähnig, h.-j. Schuch, Münster, Nicolaus-copernicus, 1991, (Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, 25), 79-83.

20 franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1275-1506. 
Część pierwsza. Wydał. i przypisami objaśnik. krakowie, Akademia umiejętności, 
1879, Nr. 7. (a továbbiakban: kDMk)

21 kDMk Nr. 19, 29, 32.
22 Paulinyi Oszkár, A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége, Károlyi 

Emlékkönyv, Bp., Sárkány, 1933, 6.; teke Zsuzsa, Kassa külkereskedelme az 
1393-1405. évi kassai bírói könyv bejegyzései alapján, Századok, 137 (2003/2), 
391.; 
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mellett szigorúan megtiltotta itt a kereskedelmet, továb-
bá úgy határozott, hogy krakkó kereskedelmi kiváltságait 
„de universis Prussie partibus et signanter de Thoron” érkező 
kereskedőkkel szemben érvényesíteni kell.23 Gyakorlatilag 
árumegállító jogot adományozott krakkónak, ami komoly 
nehézségeket gördített a porosz városok Magyarországgal 
folytatott eddigi közvetlen kereskedelme elé.24 1380-ban 
Lajos megtiltotta, hogy a porosz hanza-városok krakkó 
megkerülésével a visztulán, a Dunajecen vagy szárazföldi 
kereskedelmi utakon magyar rezet és vasat szállítsanak.25 
A lengyel királyok krakkó árumegállító jogának biztosítá-
sára és megerősítésére irányuló törekvéseire válaszképpen, 
a krakkói és thorni kereskedők közötti viszály miatt a Né-
met Lovagrend is ellenintézkedéseket tett: 1403 márciu-
sában konrad von jungingen nagymester a porosz rendek 
egyetértésével árumegállító jogot adományozott Thorn vá-
rosának, s megtiltotta a lengyel kereskedőknek a visztula 
poroszországi szakaszán, azaz a Balti-tengerhez vezető vízi 
út utolsó részén a hajózást és áruszállítást.26 Ez az intéz-
kedés azonban csak tovább mérgesítette a helyzetet, hiszen 
a lengyel és a porosz kereskedők elé egyaránt akadályok 
gördültek. A krakkói, majd thorni árumegállító jogok be-
vezetése előtt, 1362/63-ban a Poroszországon keresztül 
szállított magyar réz mennyisége elérte a 14.000 mázsát.27 
A rézkereskedelemben maga a Német Lovagrend is ér-
dekelt volt, s már a 14. század első felében rézfelvásárlá-
sokat intéző megbízottakat küldött Magyarországra. A 
Rend 1390 és 1405 közötti kereskedelmi bevételei között 
a kárpátok térségéből származó réz üzletág átlagosan évi  

23 kDMk Nr. 38, 41.; huB iv. Nr. 188.
24 jürgen Sarnowsky, Die Entwicklung des Handels der preußischen Hansestädte im 

15. Jahrhundert = Die preußischen Hansetädte ... i. m., 62.
25 kDMk Nr. 43.
26 Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bde. 

i-v, hg. M. toeppen, Leipzig, Duncker & humblot, 1878-1886. (a további-
akban: ASP) itt: ASP i. Nr. 65, 66, 67, 68.

27 halaga, i. m., 321.

7,6%-ot jelentett.28 A 15. század elejére Thorn elveszítette 
a felső-magyarországi rézüzletben korábban élvezett veze-
tő szerepét. Ezt egy korabeli német vers is tanúsítja, amely 
krakkót nevezte Kupferhausnak, azaz a rézpiac központjá-
nak.29

Magyarország másik fontos termékét a németalföl-
di piacokon a réz mellett a nemesfém jelentette.30 A 14. 
század elejére ugyanis Európa évi ezüsttermelésének közel 
negyedét (kb. 10.000 kg), aranybányászatának pedig felét 
(kb. 1000 kg) Magyarország adta.31 Ennek egy része, a 
rézhez hasonlóan krakkón át, főként Thorn kereskedőinek 

28 friedrich Renken, Der Handel des Königsberger Großschäfferei des Deutschen 
Ordens mit Flandern um 1400, Weimar, Böhlau, 1937, 71, 165.

29 Theodor hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbgeschichte unter der Herrschaft 
des Deutschen Ordens, Leipzig, hirzel, 1858, 181.

30 Peter Spufford, Hatalom és haszon. Kereskedők a középkori Európában, Bp., 
Scolar, 2007, 358.

31 hóman Bálint, A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert 
korában, Bp., Budavári tudományos társaság, 2003, 145, 149.

Vásár ábrázolása egy 14. századi francia kéziratból
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közvetítésével jutott el Danzig kikötőjébe, onnan pedig a 
tengeren át Németalföldre. Bruggeben már a 13. század 
végétől rendszeres felhozatalként jegyezték a magyar ezüs-
töt. A „Lengyelországból jövő” termékek között ugyancsak 
szerepeltek nemesfémek, de szinte biztosra vehető, hogy 
ezek a feljegyzések is magyar árukat takartak, hiszen Len-
gyelország nemesfémbányászata a középkorban jelenték-
telen volt.32

A flandriába irányuló porosz exportnak a magyar réz 
és nemesfém mellett a felvidékről származó vas is számot-
tevő részét adta.33 A Német Lovagrend egyik 15. század 
elejéről származó számadáskönyvében például a követke-
ző feljegyzés olvasható: „Item ... 5 steyne und 7 krampfund 
ungerisch ysens”.34

A források szerint a németalföldi piacokon magyaror-
szági cinket is lehetett vásárolni, ami a réz egyik fontos 
ötvöző anyaga volt. vi. Bogislaw lengyel herceg 1390. má-
jus 29-én, valamint Stralsund város 1390. június 4-én kelt 
okleveleiben például Magyarországról és Lengyelország-
ból érkezett cink vámtarifája szerepelt.35 jagełło ulászló 
lengyel király 1390. augusztus 18-án a cink kereskedelmé-
re is kiterjedő kiváltságot adományozott a lübecki, ham-
burgi, wismari és frankfurti kalmároknak, a poroszoknak 
azonban nem.36 Ezek a kereskedők a cink Németalföldre 
történő szállításakor minden bizonnyal az Elba vagy az 
Odera vízi útját használták, s nem a visztulát, hogy elke-
rüljék a Német Lovagrend államát, és a porosz városokat. 

32 Szűcs, i. m., 235.
33 heckenast Gusztáv, A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korá-

ban: a XIII. század közepétől a XIII. század végéig, Bp., Akadémiai, 1991, 38.; 
Benedykt Zientara, Dzieje malopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVI w., 
Warschau, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1954 (Badania z Dziejów Rzemiosła 
i handlu w Epoce feudalizmu, 1), 160-161. 

34 Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399-1409, hg. E. joachim, königsberg, 
Thomas & Oppermann, 1896, 112.

35 huB iv. Nr. 1017, 1018.
36 huB iv. Nr. 1034.

A krakkó és Thorn közötti kereskedelmi konkurenciaharc 
miatt időnként a rézkereskedelmet is áthelyezték ezekre az 
útvonalakra.37

A különféle fémeken túl a középkorban más magyar 
termékek is eljutottak Németalföldre. Egy Brugge keres-
kedelmi életéről szóló 14. század eleji leírás szerint például 
a méhviasz Magyarországról, csehországból és Oroszföld-
ről érkezett a városba, ahonnan többek között Párizsba és 
Londonba vitték tovább.38 A hanza forrásokban magyar 
eredetű szőrmékről is olvashatunk,39 azt azonban nem 
tudjuk, hogy ezek a prémek elkerültek-e a flandriai és más 
németalföldi piacokra. ugyanez érvényes a bőrökre is: a po-
rosz kereskedők jelentős mennyiségű marhabőrt szereztek 
be Magyarországon, de arról már nem szólnak a források, 
hogy ezeket hová, milyen piacokra szállították. Egy hank 
frey nevű thorni kalmártól például 700, Magyarországról 
származó marhabőrt foglaltak le egy krakkói kereskedő 
felé fennálló tartozása fejében. A bőrök krummenhauer 
Mátyás kassai kereskedő tulajdonát képezték, és hank 
frey volt megbízva értékesítésükkel.40

Magyarország esetében, ahogyan a harmincadvám 
1436. évi országos szabályozása is mutatta, a legfontosabb 
importáru a posztó volt.41 Németalföldről elsősorban a 
jó minőségű és drága posztó került el a magyar piacok-
ra, mert a nagy távolság miatti magas szállítási költségek 
csak e termékek esetén voltak kifizetődőek. Az 1542. évi 
harmincadvám-naplókban szereplő posztófajták között a 
bruggei volt a legdrágább: végenként 20 forint vámot kel-
lett utána fizetni. A kék flamand posztó ugyancsak a drá-

37 Ondrej R. halaga, Kaufleute und Handelsgüter der Hanse im Karpatengebiet, 
hansische Geschichtsblätter 85(1967), 75.

38 Spufford, i. m., 304.
39 huB iii. Nr. 63.; Lesnikov, i. m., Af. 1. 49. r. 16.; 76. r. 14.; 88. v. 8.; 105. v. 9.; 

Af. 6. 12. v. 2.f.; 101. r. 9.
40 teke, i. m., 397.
41 Engel Pál, Szent István birodalma. A középkori Magyarország története, Bp., 

história, 2001, (história könyvtár Monográfiák, 17)
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gább fajták közé tartozott: minden vég után 10 forint volt 
a vámtétele. Az amszterdami posztó 8 forintos vámjával 
közepes árfekvésűnek számított. Ezek a drágább kelmék 
a posztóimportnak csak 8,84%-át tették ki. A kedvezőbb 
árú, de gyengébb minőségű angol posztó már nagyobb 
arányban, 17,49%-ban szerepelt a harmincadvám tételek 
között. A legnagyobb mennyiséget a jóval olcsóbb dél-né-
met posztó jelentette (73,67%).42 Ahogyan a flandriába 
irányuló magyar exporttermékek esetében, úgy az onnan 
származó importáruk szállításában is jelentős szerepe volt 
a porosz, különösen a thorni kereskedőknek. Az 1368. évi 
vámkönyv tanúsága szerint a Thornban elvámolt nyugati 
áruk 60%-át a posztó tette ki.43 A Balti-tengertől a visztula 
völgyében krakkón át a Wieliczka - Lőcse vonalon haladó 
kereskedelmi utat a középkorban „Posztó útnak” is nevez-
ték. Az északnyugat-Európából, elsősorban Németalföld-
ről érkező posztó nagy elosztóhelye krakkó volt. Ehhez 
kapcsolódóan Nagy kázmér uralkodása alatt, a 14. század 
második felében a krakkói főtéren felépítették a Posztó-
árusok csarnokát.44 Míg a flandriai és észak-németalföldi 
textilipar termékei döntően a hanza kereskedők közvetí-
tésével, Lengyelország felől kerültek be Magyarországra, a 
brabanti posztó hosszú ideig köln és az Alsó-Rajna-vidék 
más városainak közvetítésével szárazföldi úton jutott el 
közép-kelet-Európába. A 14. század végétől azonban már 
a porosz kereskedők is egyre nagyobb mennyiségben szál-
lítottak brabanti posztót Sziléziába, kis-Lengyelországba, 
Magyarországra és az orosz területekre.45

42 Ember Győző, Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén, 
Bp., Akadémiai, 1988, 77-78.

43 czaja, i. m., 46.
44 fekete, i. m., 463.
45 Székely György, A németalföldi és az angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII-

XVIII. századi Közép-Európában, Századok, 1968/1-2, 15.

Magyarország és Németalföld középkori gazdasá-
gi kapcsolataira vonatkozóan összefoglalóan a következő 
megállapításokat tehetjük:

1. A magyar export volumene és értéke jelentősen 
meghaladta a Németalföldről származó importot, azaz 
Magyarország aktív külkereskedelmi mérleget könyvel-
hetett el.

2. A magyar kivitel bányatermékekből, nyersanyagokból 
állt, míg a németalföldi import késztermékeket jelentett, 
de jó minőségük és magas áruk miatt csak szűk vásárlókört 
céloztak, ezért mennyiségük nem volt számottevő.

3. A két terület árui közvetítő kereskedők láncolatán 
keresztül jutottak el egymás piacaira. Sem magyar, sem 
pedig németalföldi kalmár nem kereste fel közvetlenül az 
egyes árufajták származási területét.
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Habsburg Mária királyné, mint 
közvetítő a kultúrák között

Réthelyi Orsolya

A középkor- és kora újkor kutatásának egyik örökzöld té-
mája, a kultúrák közötti kapcsolat és közvetítés mechaniz-
musainak feltérképezése az elmúlt időszakban új erőre ka-
pott a „multikulturalitás” fogalmának előtérbe kerülésével 
és újra-vizsgálatával. Szerepet játszott ebben az is, hogy a 
nyugati tudományos világ és az ettől évtizedeken át sok-
szor elszigetelt, volt szocialista országok az elmúlt években 
fokozottabb mértékben kapcsolták össze kutatási eredmé-
nyeiket és közös konferenciákon, projektek során hasonlí-
tották ezeket össze egymással, elemezve a képzőművészeti, 
irodalmi stílusirányzatok terjedését, meghatározó műalko-
tások másolását, fordítását és tágabb recepcióját, de ugyan-
úgy tárgyalva a szellemi, vagy fizikai divatjelenségeket is.1 
tanulmányomban a kérdésnek egy részterületével foglako-
zom, a királynék kultúraközvetítő funkciójával, ezen belül 
is habsburg Mária magyar királyné közvetítő szerepéről a 
kora 16. századi Németalföld és Magyarország között.2

vajon miért játszanak hangsúlyos szerepet a királynék a 
közép- és kora újkorban a kultúrák közötti kapcsolatban? 
Egyrészt, mert mind a magyar helyzetre, mind a többi eu-

1 Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert, szerk. Andrea Langer, 
Georg Michels, Prag, krakau, Danzig, Wien, franz Steiner, 2001. Lásd még 
például: Wanderungen und Kulturaustausch im östlichen Mitteleuropa: Forschungen 
zum ausgehenden Mittelalter und zur jüngeren Neuzeit, szerk. hans-Werner 
Rautenberg, Oldenbourg, Wissenschaftsverlag, 2006; továbbá  Multicultural 
Europe and cultural exchange in the Middle Ages and Renaissance, szerk. james P. 
helfers, [turnhout], Brepols, 2005.

2 A királynéi kultúraközvetítésnek szintén van irodalma, ha nem is nagyon kiter-
jedt. Bővebben lásd lent.
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rópai országra jellemző, hogy a királyi házasságok többsé-
gében a királyné külföldről származik. (itt abból az álta-
lános helyzetből indulok ki, hogy a férfi a királyi hatalom 
örököse. Erre a modellre természetesen vannak kirívó ki-
vételek is, amikor a nő örökli a királyi hatalmat, habsburg 
Mária családjának körében például i. Miksa, német-római 
császár és Burgundiai Mária házassága, vagy a magyar 
történelemben Mária királynő és Luxemburgi Zsigmond 
házassága, de ezekkel a kivételesnek számító esetekkel pil-
lanatnyilag nem foglalkozom.) Egy fejedelem házasság-
kötését az ország kül- és belpolitikája befolyása alatt álló 
dinasztikus törekvések kifejezéseként kell értékelni. A kö-
zépkori uralkodók házasságainak létrejöttében jellemzően 
több szempont keveredett, kimenetelüket leghangsúlyosab-
ban politikai, anyagi és kánonjogi szempontok befolyásol-
ták. témánk szempontjából talán legfontosabb jellemzője, 
hogy a politikai érdek kimondottan, vagy kimondatlanul 
két ország közötti szövetség megpecsételéseként értelmez-
te az országok királyi családjainak két tagja közötti házas-
ság létrejöttét, még akkor is, ha ez a gyakorlatban gyakran 
az ellenséges oldalak több-kevesebb sikerrel járó kibékíté-
sének kísérlete volt.  Egy fejedelmi házasság tehát mind 
szimbolikusan, mind a gyakorlatban két ország kapcsolatát 
is kifejezte, amelyeknek nyelve, kultúrája, néha még vallása 
között is komoly eltérések lehettek.3 

Másodsorban azért, mert a királyné soha sem érkezett 
egyedül. Egy királyi menyasszony érkezésekor kíséretének 
nagysága és pompája rangját tükrözte. kíséretének magját 
alkotta az udvari tisztviselőkből (pl. udvarmester, udvar-
hölgyek, pohárnokok, étekhordók, titkárok, stb.) és szolgá-
lószemélyzetből (mosónők, öltöztetőnők, szakácsok, stb.) 

3 A fejedelmi házasságokat megelőző diplomáciai lépésekről lásd Réthelyi Or-
solya, Hunyadi Mátyás házasságai és házassági kísérletei = Hunyadi Mátyás a ki-
rály. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490, kiállítási katalógus, 
szerk. farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende katalin és végh András, Bp., 
BtM, 2008, 247-250.

álló csoport, valamint az udvarhoz lazábban kötődő em-
berek (udvari zenészek, művészek, mesteremberek) amely 
a királynéi udvartartás magját alkotta. habsburg Mária 
királyné például a legfrissebb kutatások szerint legalább 
80-100 fős saját udvartartással érkezett Budára, aminek 
jelentős részét a későbbi években is maga mellett tartotta, 
és jelentősen ki is bővítette.4 Ez gyakorlatilag azt jelentette, 
hogy a külföldi királynéval együtt érkezik számos ember, 
akik a királynéhoz hasonlóképpen más nyelvet beszélnek, 
más kulturális hátterük van, ráadásul viszonylag zárt kö-
zösséget alkotnak, tehát a kultúrájukat jellemzően meg 
is őrzik. Magán a királynén kívül tehát udvartartásának 
személyei is egy lehetséges csatornáját biztosítják annak, 
hogy a másik kultúra szellemi javai, nyelve, irodalma, dalai, 
könyvei elterjedhessenek a fogadó országban.

A harmadik ok pedig a királyné hozományában rejlik, 
amely szempont a politikai és a személyi kapcsolat után a 
tárgyi kultúrára vonatkozik. Minden fejedelmi házassági 
szerződés kötelező eleme volt a menyasszony által a há-
zasságba vitt javak, a hozomány, valamint a vőlegénynek az 
ezzel arányban álló értékű jegyajándékának meghatározása. 
A hozomány egy részét tárgyakban vagy ékszerekben vit-
te a menyasszony. Aragóniai Beatrix kétszázezer aranyban 
megállapított fejedelmi hozományából például 170.000 
aranyat pénzben, 30.000 aranynak megfelelő értéket pedig 
ékszerekben adtak át.5 Az új otthonába vitt tárgyakat to-
vább bővítette a menyasszony kelengyéje, amit használati 
tárgyak (konyhai eszközök, ágyak, textíliák, könyvek), ék-
szerek, műtárgyak formájában vitt magával új otthonába. 
habsburg Mária kelengyéjét például 6 szekér szállította 

4 Réthelyi Orsolya, főhercegnői udvarból királynéi udvar: habsburg Mária 
királynéi udvartartásának kezdetei, Századok 2007/5, 1193-1216.

5 idézi Berzeviczy Albert, Beatrix Királyné (1457-1508), Bp., Magyar törté-
nelmi társulat, 1908. (Magyar történeti életrajzok), 127.
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Budára 1521-ben.6 házasságkor magukkal vitt használati 
és műtárgyak, valamint az új otthonukban reprezentációs 
céllal megrendelt további tárgyaknak a kutatás komoly 
kultúrtörténeti jelentőséget tulajdonít.

A királyné, mint kultúrahordózó témája önmagában 
nem számít újdonságnak, gondoljunk csak a 19. század vé-
gén – 20. század elején lejátszódó vitára, amely Mátyás ki-
rály feleségének, Aragóniai Beatrix királynénak a szerepét 
elemezte a reneszánsz korai megjelenésében Magyarorszá-
gon. A kérdés újabb keletű, más szempontból való meg-
közelítése karl-heinz Spieß nevéhez fűződik, akit a kö-
zépkori Német-római Birodalom arisztokrata családjainak 
házasodási szokásait elemező kutatása vezette a királynék 
kultúraközvetítő szerepének részletesebb kidolgozására. 
Eredményeiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a 
külföldről érkező királyné családjának fontossága és kísé-
retének nagysága függvényében működik közvetítőként 
születési országa és új hazája között.7

Ezt az általános megfogalmazást egy konkrét esetre 
vonatkoztatva megállapíthatjuk, hogy a Brüsszelben szüle-
tett és kora gyermekkorát Mechelenben (Malines) töltött 
habsburg Mária a 15. század közepétől a magyar törté-

6 A Mária által Magyarországra szállított tárgyakra vonatkozó adatokat egy ko-
rábbi tanulmányomban dolgoztam fel: Réthelyi Orsolya, ...Maria regina... 
nuda venerat ad Hungariam... A királyné kincsei = Habsburg Mária, Mohács özve-
gye. A királyné és udvara 1521-1531, kiállítási katalógus, szerk. Réthelyi Orso-
lya, f. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, végh András, Bp., BtM, 2005, 
107-113. 

7 karl-heinz Spiess, Unterwegs zu einem fremden Ehemann. Brautfahrt und Ehe 
in europäischen Fürstenhäusern des Spätmittelalters = Fremdheit und Reisen im 
Mittelalter, szerk. irene Erfen, karl-heinz Spiess, Stuttgart, Steiner, 1997.  
Részletesebben foglalkozik még a témával: Andrea Langer, Ex longa stirpe 
Imperatorum“. Zum Einfluß Elisabeths von Habsburg (1436/37-1505) auf die 
Kunst- und Repräsentationstraditionen am jagiellonischen Hof  = Metropolen und 
Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. Prag-Krakau-Danzig-Wien, szerk. And-
rea Langer és Georg Michels, Stuttgart, Steiner, 2001, (forschungen zur 
Geschichte und kultur des östlichen Mitteleuropa, 12), 121-140. 

nelemben, de a század végétől az európai történelemben 
is rohamosan növekedő jelentőségű habsburg család sarja, 
ráadásul - mint fentebb említettem - nagyszámú saját ud-
vartartással Magyarországra érkező királyi menyasszony. 
tehát minden okunk megvan arra, hogy személyét a kora 
újkori németalföldi és magyarországi kultúrák közötti kap-
csolat egy kulcsfontosságú szereplőjeként tartsuk nyilván, 
és mint ilyen, helyet kapjon a „Magyarország és Németal-
föld kapcsolata” című konferencia témái között. Miért van 
mégis, hogy első pillantásra meglehetősen nehéz német-
alföldi hatást kimutatni Máriának a magyar királyságban 
töltött időszakában? és miért van Oláh Miklóson8 és a 
Mátyás király gyűjteményéből származó, Attavante által 
miniált gyönyörű szerkönyvön, a Missale Romanum-on kí-
vül a magyar királyságban töltött időszaknak olyan kevés 
képviselője Mária környezetében, németalföldi éveiben?9 
kérdéseim megválaszolásához a jelen tanulmányban csak 
két, kevésbé ismert részletet szeretnék elemezni, mégpedig 
a térbeli és nyelvi szempontokat, és ennek következmé-
nyeképpen némileg problematizálni a kulturális közvetítés 
kérdését. 

habsburg Mária, akit külföldön mindenütt Magyaror-
szági Máriaként ismernek azért különlegesen jó alany a két 
ország kultúrája közötti közvetítés vizsgálatánál, mert a ki-
rálynék többségével ellentétben nem egyszer váltott hazát, 

8 Az egyébként feltehetőleg román származású Oláh Miklós Mária magyaror-
szági udvartartásának egyetlen tagja, aki elkísérte az özvegy királynét németal-
földre. Máriához fűződő kapcsolatáról lásd bővebben: fazekas istván, Oláh 
Miklós, Mária királyné titkára (1526-1539) = Habsburg Mária…, i. m., 37-43.

9 Missale Romanum (Brüsszel, Bibliotheque Royal, Ms 9008.); A szerkönyv a Má-
tyás király által megrendelt miniált kódexek egyik legszebb darabja, valószínűleg 
a várkápolnában őrizték és feltehetően Mária királyné  révén juthatott Brüsszel-
be, ahol máig őrzik. Mikó Árpád,  A Corvina-könyvtár történetei = Uralkodók és 
corvinák : Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. 
évfordulójára, szerk. karsai Orsolya, Bp., OSZk, 2002, 157-162. 
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hanem legalább kétszer.10 Mária ii. Lajos magyar és cseh 
királlyal kötött házassága miatt került Magyarországra, 
néhány évvel később pedig éppen férjének elvesztése adta 
a fő okot visszatérésére Brüsszelbe, ahol 1555-ös lemondá-
sáig és a politikai életből való visszavonulásáig 24 éven át 
kormányozta a németalföldi tartományokat. tehát kétsze-
res közvetítésre gyanakodhatunk, egyszer a németalföldi 
kultúrértékek Magyarországra hozatalára, utána pedig a 
magyarországi kultúra Németalföldre juttatására. 

Mária azonban egyik alkalommal sem utazott közvet-
lenül egyik országból a másikba. Miksa császár 1514 nya-
rán Bécsbe hívatta Máriát, aki apja halála óta nagynénje, 
Ausztriai Margit mecheleni udvarában nevelkedett idő-
sebb bátyjával, a későbbi v. károly császárral és nővérei-
vel, Eleonórával és izabellával. A következő évben az “első 
bécsi kongresszus” néven is ismert 1515-ös fejedelmi ta-
lálkozón szerződéssel megerősítették az 1506-ban elterve-
zett kettős házasságot, egyrészt ii. Lajos és Mária között, 
másrészt Lajos nővére, jagelló Anna és Mária egyik bátyja 
között (akit a házasságkötésen a fiúk nagyapja, maga Mik-
sa császár helyettesített).11 Anna ezután Máriával közös 
10 tanulmányomban nem foglalkozom 1556-os visszavonulásával a spanyol ki-

rályságba. Mária királyné életrajzát magyarul Ortvay tivadar írta meg rendkí-
vül alapos, ám mára már adataiban és szemléletileg is sok szempontból elavult 
munkájában. Ortvay tivadar, Mária II. Lajos magyar király neje (1505-1558), 
Bp., Magyar tört. társ., 1914 (Magyar történeti életrajzok). Új kutatások ered-
ményeit dolgozzák fel az alábbi kötetek: Maria van Hongarije. Konigin tussen 
keizers en kunstenaars (Katalog der Ausstellung im Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent te Utrecht und im Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch, 
11. September - 28. November 1993), szerk. Bob van den Boogert, jacqueline 
kerkhoff,  Zwolle, Waanders, 1993; Habsburg Mária; Maria von Ungarn, eine 
europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit, szerk. Martina fuchs és Or-
solya Réthelyi, Münster, Aschendorff, 2007 (Geschichte in der Epoche karls 
v., 8),. Lásd még: Gernot heiss, Politik und Ratgeber der Königin Maria von 
Ungarn in den Jahren 1521-1531, Mitteilungen des instituts für österreichische 
Geschichtsforschung 82(1974), 119-180.

11 A fejedelmi találkozó politikai és jogi hátteréről lásd Werner Ogris, Die 
habsburgisch-jagiellonische Doppelheirat von 1515, österreichisches Archiv für 
Recht & Religion 50(2003), 322-335, valamint hermann Zsuzsanna, Az 
1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalékok a Habsburgok magyarországi ural-
mának előtörténetéhez, Bp., Akadémiai, 1961 (értekezések a történeti tudomá-
nyok köréből. Új sorozat, 21)

Hans Krell – Habsburg Mária portréja
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udvartartásban nevelkedett, a házasulandó felek nagyko-
rúságára és a megfelelő politikai helyzetre várva. A közös 
udvartartás helyszíne eleinte Bécsben volt, majd a csá-
szár 1516-1517 fordulóján átköltöztette Annát és Máriát 
innsbruckba. A „királynék” három évet töltöttek együtt az 
innsbrucki Neue Burgban. Mária tehát kereken hét évvel 
Ausztriába érkezése után utazott tovább Budára, miután 
addigi életének majdnem felét Bécsben és innsbruckban 
töltötte. A mohácsi vereségig öt évet töltött a magyar és 
cseh királyságokban, majd férje halála után további kettőt, 
amíg ifjabbik bátyja, ferdinánd trónra jutását és megkoro-
názását biztosította. Mária a koronázás után néhányszor 
ugyan még megfordult Magyaróváron és Pozsonyban, de 
az 1528 októberében tartott pozsonyi országgyűlést köve-
tően végleg elhagyta az országot. A következő három évet 
morva és osztrák területen töltötte, majd részt vett az 1530. 
évi augsburgi birodalmi gyűlésen, ezt követően 1531-ben 
Németalföldre távozott. 

összesítve tehát, a közép-kelet-európai régióban töl-
tött évekből körülbelül hét évet töltött a magyar és cseh 
királyságban, ezt megelőzően hét, utána pedig három és fél 
évet osztrák területen. Arányaiban rövid a Magyarorszá-
gon töltött időszak, ezért nagyobb jelentősége van a Ma-
gyarországon töltött éveket pufferként körülvevő osztrák 
éveknek. Miksa számára unokájának osztrák területre ho-
zása, majd itt a magyar sógornőjével közös udvartartásban 
neveltetése a kézenfekvő politikai szükség mellett elsősor-
ban a jövendőbeli magyar és cseh királyné integrációját 
szolgálta. fontos volt, hogy az anyanyelveként nevelőany-
jával, Margittal és testvéreivel franciául beszélő és a nyuga-
ti kulturális viszonyokban felnevelkedett főhercegnő meg-
ismerkedjen a régió nyelveivel, kultúrájával, meghatározó 
embereivel, politikai erővonalaival. Az innsbrucki közös 
udvartartás  - a legalább három nyelven, németül, magyarul 
és franciául beszélő csoportjaival - elsődleges színtere volt 
ennek az integrációnak. 

Hans Krell – II. Lajos portréja
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Az integráció kérdése át is vezet következő szempon-
tomra, a nyelvek kérdésére, mint az írott, vagy beszélt kul-
túra közegére. ingoványos terület egy történész számára a 
nyelvekről való spekulálás, csak nagyon óvatos megállapí-
tásokat enged meg a források kis száma, az írott források 
kizárólagossága a beszélt nyelvi közegről.12 jellemző példa 
a kérdés összetett voltára, hogy Mátyás királytól egyetlen 
sor magyarul írt szöveggel sem rendelkezünk, de ennek el-
lenére - fraknói vilmos kutatásai szerint - olyan diplomá-
ciai státusza volt a magyar nyelvnek udvarában, hogy né-
metországi diplomaták a német és latin nyelvekkel együtt 
ezt is elsajátították és használták.13 Mint előbb említettem 
korszakunkban a királyi menyasszonyok túlnyomó többsé-
ge külföldről származott és ezért anyanyelve más volt, mint 
a vőlegényéé. Nem véletlenül ítéli el - a politikai szükséglet 
realitásától teljesen elrugaszkodva - a külföldre házasítás 
gyakorlatát Erasmus, Mária bátyjának, a későbbi v. károly 
császárnak írt királytükrében, A keresztény fejedelem nevel-
tetésében az alábbi szavakkal:

„Egyébként a jó fejedelem akkor tartja állapotát bol-
dognak, ha az ország helyzete is boldog, és ha nem követi 
el azt a szívtelenséget, hogy leányait messze idegenbe kül-
di, mintegy száműzi, ahol más az emberek nyelve, alakja és 
jelleme, pedig leányai szívesebben élnének otthon, még egy 
kissé szerényebb viszonyok között is.”14

Mit tudunk tehát a Mária királyné által beszélt nyel-
vekről? tudjuk, hogy a királyi gyermekek a mecheleni 
udvarban a „studia humanitatis”, a teológia, a jog, a mate-
matika és a zenei képzés mellett a latin, francia, holland, 

12 A források problémáját és a nyelv integráló szerepének inspiráló elemzését adja 
Szende katalin, Integration through Language: the Multilingual Character of 
Late Medieval Hungarian Towns. köszönöm Szende katalinnak, hogy a még 
megjelenés előtt álló tanulmányt rendelkezésemre bocsátotta.

13 fraknói vilmos, Hunyadi Mátyás király 1440-1490, Bp., Magyar tört. társ., 
1890, 400.

14 Rotterdami Erasmus,  A keresztény fejedelem neveltetése, ford. csonka ferenc, 
Budapest, 1987, 127.

spanyol, német és olasz nyelvek oktatásában is részesültek. 
Nehezen megállapítható, hogy ez mennyire vonatkozott az 
ott nevelkedő habsburg testvérek legfiatalabbikára, aki rá-
adásul több évvel később született, mint idősebb testvérei.15 
A mecheleni udvar és a gyerekek nevelőanyja, a burgundi-
ai hagyományokat folytató Ausztriai Margit által használt 
nyelv a francia, részben a burgund udvari hagyományok-
nak, részben Margit saját neveltetésének köszönhetően.16 
Ezt tükrözi későbbi levelezésük is és valószínűleg ezt lehet 
a korai évek domináns nyelvének, vagyis „anyanyelvének” 
tekinteni. Sajátkezű írott levelek korai előfordulása tá-
masztja alá a francia nyelv fontos szerepét. Az innsbrucki 
évek alatt tanulhatott meg jobban Mária németül, mivel a 
budai évekből már saját kezű német levelezéssel rendelke-
zünk, sőt a nyelvet már viccelődésre használó alkalmazásra 
is van példa.17 valószínűsíthető, hogy Lajossal is németül 
beszélt a királyné.18 Szintén van forrásunk a latin nyelv 

15 A habsburg gyerekek közül négyen: Eleonóra (1498-1558), károly (1500-
1558), izabella (1501-1526), Mária  (1505-1558), különböző németalföldi vá-
rosokban születtek és Mechelenben nevelkedtek,  míg ferdinánd (1503–1564) 
a spanyol királyságban született, csakúgy mint legfiatalabb testvérük katalin 
(1507–1578),  aki már apjuk halála után született.  

16 Ausztriai Margit a francia trónörökös, a későbbi viii. károly menyasszonya-
ként kiskorától a francia királyi udvarban nőtt fel. Ezt az eljegyzést 1493-ban a 
franciák felbontották és Margit visszatért apjához, Miksához, hogy ott újabb 
dinasztikus-házassági tervek alanya legyen.  Dagmar Eichberger, Margaret of 
Austria. A Princess with Ambition and Political Insight = Women of Distinction. 
Margaret of York / Margaret of Austria, szerk. Dagmar Eichberger, turnhout, 
Brepols, 49-56.

17 Leghíresebb példája a már fraknói vilmos által közölt, de jelentéstartalmában 
félreértett ún. „frivol levél” Brandenburgi Albert porosz nagymesternek (Ma-
gyar Országos Levéltár Budapest (=MOL), Diplomatikai Levéltár (=DL) 
267668) A levél több helyen ki van adva, például Egyháztörténelmi emlékek a 
magyarországi hitújítás korából. Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hun-
garia religionis illustrantia. 1521-1552.1-5., szerk. Bunyitay vince, Rapaics 
Rajmund, karácsonyi jános, i, Bp., Szent-istván-társulat tud. és irod. Osz-
tálya, 1902, 85-86. nr. 86 A forrás egy újszerű, a reformáció nyelvezetében betöl-
tött helyét elemző értelmezését (és magyar fordítását) lásd: csepregi Zoltán, 
Udvari papok Mária királyné környezetében = Habsburg Mária…, i. m., 45.

18 Mindkettejüknek vannak saját kezű német levelei ebből a korszakból. Mária 
későbbi francia levelezésében gyakran felbukkantak német fordulatok és kife-
jezések. Laetitia Gorter-van Royen, Maria van Hongarije, regentes der Neder-
landen, hilversum, verloren, 1995, 54.
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használatáról, mind olvasott, mind írott formában. De be-
szélt-e Mária hollandul ebben az időszakban? és beszélt-e 
magyarul egyáltalán? Egyik kérdésre sem tudunk bizonyí-
tékokkal szolgálni. 

több olyan udvari emberről tudunk, akik Máriával 
együtt érkeztek Németalföldről, de neveik, charles de 
Bailleul, madame de Poitiers, carondolet, inkább francia 
háttérre engednek következtetni. Még sokatmondóbb egy 
utasítás, amely szerint a hercegnők udvartartásának szétvá-
lasztásánál Mária „frauenzimmer”-jének nem nemesi ud-
varhölgyei közül egy-két franciául tudó hölgy menjen át 
Anna udvartartásába, míg Anna udvarából egy-két magya-
rul tudó hölgy Mária udvartartásába kerüljön át.19 tehát 
az innsbrucki udvarban beszéltek németül is, franciául is, 
magyarul is. A hiányos adatokból nem lehet a nemzetiségi/
nyelvi háttérre pontos arányokat felállítani, de megállapít-
ható, hogy Mária udvartartása 1521-ben nemzetiségileg 
vegyes összetételű, legalább 18 személy németalföldi szár-
mazású, legalább 28 személy (de valószínűleg ennél sokkal 
több) az osztrák tartományokból származott, legalább két 
személy a Magyar királyságból, és még legalább két (né-
met ajkú) személy Erdélyből származott; az orvos feltéte-
lezhetően olasz volt. A használt nyelvek közül a német és 
a francia dominálhatott. kicsit későbbi, de szintén sokat-
mondó adat, ahogy az 1523-as pozsonyi királytalálkozón 
a magyar urak ferdinánd főherceg szemére vetik, hogy fe-
lesége, jagelló Anna nem tarthat udvarában magyarokat, 
cseheket és lengyeleket, pedig Mária udvarában és kony-
hájában németeket, olaszokat és spanyolokat tart, ahányat 
csak akar.20

feltételezhető, hogy Mária is megtanult magyarul, egy-
részt mert megvolt rá a nyelvi közeg, másrészt mert el is 
várták egy királynétól, hogy az alattvalóinak nyelvét meg-

19 Réthelyi, Főhercegnői udvarból…, i. m., 1206.
20 Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból, Sajtó alá rendezte Zombori 

istván, Bp., MEtEM, 2004, 135.

tanulja. Ezt tükrözik például a Beatrix királynénak nápo-
lyi tanítómestere, Diomede caraffa által írt királynőtükör 
következő sorai is: 

„Biztos lehet abban felséged, hogy gondjai lesznek, 
amíg nem tanulja meg a nyelvet, mind a férje, mind pedig 
a felséged elé járuló emberek, különösen a hölgyek társal-
gása miatt. Ezért aztán már útközben, amikor csak teheti, 
tartson valakit maga mellett, akitől tanulhatja a nyelvet, 
később pedig azoktól a hölgyektől, akiket a király fog ön 
mellé rendelni, gyorsan el fogja sajátítani.” 21

Nehéz elképzelni továbbá, hogy hogyan érhette vol-
na el tudatos politizálásának, latin nyelvben nem mindig 
járatos magyar urakkal való egyezkedésnek mára már is-
mert eredményeit Mária magyar nyelvtudás nélkül.22 Bár 
nem jegyzik fel a kor krónikásai, hogy magyarul beszélt 
volna, de bizonyára a szemére hányták volna, ha nem ta-
nulja meg a nyelvet, ahogy sok minden mást, vélt és valós 
hiányosságát szóvá is tették.23 inkább arról lehet szó, hogy 

21 A művet a szerző 1476. szeptember 16-án adta át Beatrixnek. A latin szöveg 
kiadása és mindkét (egymástól részben eltérő) szöveg magyar fordítása: 
Diomede carafa, Il memoriale a la serenissima regina de Ungaria (latin, ma-
gyar); De institutione vivendi / Tanítás az életvezetés szabályairól: emlékeztető 
Magyarország fenséges királynéjának, szerk. Ekler Péter; a latin szöveget ford., 
sajtó alá rend. Lázár istván Dávid; az olasz szövegeket ford., és az utószót írta 
vígh éva, Bp., OSZk, 2006. Az idézet az olasz szöveg magyar fordításából 
való: carafa, Il memoriale…, i. m., 106.

22 A királyi udvarban mindenképpen fontos volt a magyar nyelv ismerete, annak 
ellenére, hogy az udvar összetétele kifejezetten változatos volt etnikumok és 
használt nyelvek tekintetében. Lajos udvari embereinek több mint fele cseh és 
lengyel királyságból származott, tükrözve a két királyságot, illetve a jagellók 
lengyel származását. kubinyi András, A királyi udvar élete a Jagelló-korban =  
Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére, szerk. 
koszta László, Szeged, Szegedi középkorász Műhely, 1995, 321. Lásd még 
uO. A királyi udvar kormányzati szerepe Mohács előtt = Székfoglalók a Magyar 
Tudományos Akadémián 2001: Társadalomtudományok, szerk. vizi E. Szilveszter, 
Bp., MtA, 2005, 241-268.

23 A források negatív értékelését elemzi kubinyi András, Habsburg Mária király-
né udvartartása és a politika 1521 – 1526 = Habsburg Mária…, i. m., 13; Lásd 
még Orsolya Réthelyi,  Ambiguous Loyalties? Mary as Queen of Hungary 
(1521-1526) = Proceedings of the conference Marie de Hongrie. Politique art et 
culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, ed. B. federinov, G. Docquier, Mor-
lanwelz: Musée royal de Mariemont, 2008, 13-24.
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a magyar nyelvet ekkor még szinte kizárólag beszélt nyelvi 
közegben használták, írott kommunikációra a latint, vagy a 
németet tartották alkalmasnak.24 érdekes összehasonlítást 
nyújtanak Mária cseh királynéként kiállított cseh nyelvű 
oklevelei, amelyek nem sajátkezűek, tehát nem bizonyíta-
nak nyelvtudást, viszont sokat elárulnak a cseh nyelv admi-
nisztratív és irodalmi elfogadottságáról.25

De milyen nyelveket beszéltek Budán, a királyi udvar-
ban? A velencei követek szerint az ifjú király hat nyelven 
tudott beszélgetni: magyarul, csehül, lengyelül, németül, 
franciául és latinul.26 kubinyi András számításai szerint a 
királyi udvar személyzetének körülbelül 40 százaléka volt 
cseh, egy teljes cseh kancellária működött itt a cseh király-
ság ügyeinek intézésére. Mivel a jagelló család lengyel ere-
detű, ulászló öccse a későbbi i. Zsigmond lengyel király is 
éveket töltött Budán, komoly számban voltak jelen lengyel 
udvari emberek is, nagyjából az udvartartás 10 százaléka, 
ide tartozott például Lajos király udvarmestere trepka 
András is.27 Sok német nyelvű tagja volt a királyi udvar-
nak, és ez a szám tovább nőtt miután az udvari személyzet 
Mária udvartartásával bővült. Az olasz volt a diplomácia 
nyelve, olaszt használtak a velencei és a pápai követek is. 
A kancellária, az adminisztráció és általában az írásbeliség, 
de valószínűleg sok esetben a beszélt lingua franca is a latin 
nyelv volt. Az adatokból egy bábeli zűrzavar határát súroló, 
de legalább is minden ízében többnyelvű közösség képe 
rajzolódik ki. Peter Burke szavaival fogalmazva: „a nyelvi 

24 A magyar a magánlevelezésben éppen a Mohács körüli években jelenik meg, 
hogy aztán rohamos gyorsasággal erősödjön meg a 16. század közepén és má-
sodik felében.

25 Például Mária királyné cseh nyelvű elismervénye Peter Rasthin von 
Rissenbergnek 1525, Buda. österreichisches Staatsarchiv (továbbiakban 
öStA), haus-, hof- und Staatsarchiv (továbbiakban hhStA), haus-archiv, 
familienakten karton 8, fol.5r. ugyanitt található Mária több cseh nyelvű ok-
levele.

26 Ortvay, i.m., 78.
27 kubinyi, A királyi udvar… , i. m., 321.

pluralizmus közhely volt a kora újkori Európában, mint 
már a középkorban is, mind a hivatalos, mind a nem hiva-
talos szinteken”.28

éppen ebből a bábeli zűrzavarból bontakozik ki a ko-
rábban felvetett kérdésemre a válasz. Ebben a korban, mind 
a magyar királyságban, mind a németalföldi tartományok-
ban a többnyelvűség volt jellemző és ez hatványozottan 
volt igaz az uralkodói udvarokra, akár Mechelenről, Bécs-
ről, Budáról, Prágáról, vagy Brüsszelről legyen szó. A nyelv 
a kultúra egyik fontos hordozója, és ha magyar és német-
alföldi kultúrkapcsolatokról beszélünk, ez alatt általában 
a magyar és a holland kultúráknak nyelvekben kifejeződő 
kapcsolatát értjük. De ez a feltételezés ebben a korszakban 
és ebben a megfogalmazásban sajnos nem, vagy csak elha-
nyagolható mértékben állja meg a helyét. habsburg Mária 
nem csak a Magyarországon töltött időszak rövidsége és 
az osztrák területen töltött puffer-évek miatt nem hagyott 
hátra régiónkban a holland nyelvhez kötött emlékeket, ha-
nem mert az uralkodói udvar és az arisztokrácia túlnyo-
mó részének nyelve Németalföldön ekkor a francia volt.29 
hasonlóképpen a magyar nyelvű kultúra közvetítését sem 
igen lehetne számon kérni rajta, mert a magyar egy nyelv 
volt a sokból a budai udvarban és nem a legkézenfekvőbb 
nyelv az írott kulturális értékek közvetítéséhez. 

Sajnálatos, de a fentiek értelmében érthető, hogy a 
magyar és németalföldi történelemnek egy ilyen szoros 
kapcsolata nem eredményezett magyar és holland nyel-

28 Peter Burke, Languages and Communities in Early Modern Europe, cambridge, 
university Press, 2004, 63.

29 Amand Berteloot, ‘Of ghi yet wilt spreect ieghen mi in Dietsche dat ict mach 
verstaen’ Welke Taal sprak Reynaert? = Medioneerlandstiek, szerk. Ria jansen-
Sieben, jozef jansen, frank Willaert, hilversum, verloren, 2000, 23-29. 
Lásd még c. Armstrong, The Language Question in the Low Countries =  
Europe in the Late Middle Ages, szerk. j. R hale, R. highfield, B. Smalley, 
London, faber and faber, 1965, 386-409. A holland és magyar nyelv haszná-
lata ilyen párhuzama csak a két uralkodói udvarban betöltött szerepükre terjed 
ki. A magyar nyelvvel ellentétben a holland irodalmi nyelv már a 12. században 
megjelenik és virágzása a 13. századtól gazdag középkori irodalmat teremtett.  
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vű irodalmi termékeket. habsburg Mária mégis jelentős 
közvetítő a magyar és németalföldi kultúrák között, csak 
nem feltétlenül azokon a területeken, ahol ezt modern 
beidegződéseinkkel keresnénk. Mária egy nyelvet és egy 
kultúrkört közvetít - ha ez nem is a holland nyelv - ami-
kor bizalmasainak körében a franciás műveltségűeket 
részesíti előnyben, akár első udvari papjára, a Párizsban 
tanult johannes cronerre,30 akár kancellárjára, a szintén 
párizsi egyetemi évei során nemzetközi elismertségre 
szert tevő, humanista műveltségű főpapra, Gosztonyi 
jánosra,31 akár a Mohács utáni években a királyné bi-
zalmasának számító Szalaházy tamás, egri püspökre 
gondolunk.32 Még inkább tetten érhető közvetítő tevé-
kenysége például a királynéi udvar műpártolásában és 
a kor szellemi és intellektuális divathullámaira nyitott 
és ezekre érzékenyen reagáló személyiségében. Ennek 
Erasmusszal és Luther Mártonnal való kapcsolatainál33 
talán kevésbé ismert példája Mária felmenőinek, Mar-
git mecheleni és Miksa innsbrucki udvari kápolnájá-
nak mintáját követő királynéi kápolnakórusa, amelynek 
vezetésére a régió egyik legtehetségesebb muzsikusát, 
Thomas Stolzert hívatta meg. tőle rendelte meg a ki-
rályné 1525/26 folyamán Luther Mártonnak akkoriban 
készített, és Magyarországon betiltott zsoltárfordítása-
inak a megzenésítését, aminek eredményeképpen meg-

30 Réthelyi Orsolya, Vallás és nyelv az udvartartásban. Johannes Croner, Habsburg 
Mária udvari lelkésze =  A reformáció kezdetei Magyarországon, szerk. Romhányi 
Beatrix, kendeffy Gábor, Budapest, Gondolat, 2009, 189-202.

31 Gabriel Asztrik, Gosztonyi János püspök és párizsi mestere, Egyetemes 
Philologiai közlöny, 60(1936), 15-29.

32 fennmaradt francia nyelvű levelezése Máriával. fazekas istván, Szalaházy Ta-
más, egy Habsburg-hű főpap portréja, történelmi Szemle, 2007/1, 19-34.

33 Ennek a témának kiterjedt irodalma van, amelyből az utóbbi években megjelen-
tek közül az alábbi hármat emelném ki: katherine Walsh, Alfred A. Strnad, 
Eine Erasmianerin im Hause Habsburg: Königin Maria von Ungarn (1505-1558) 
und die Anfänge der Evangelischen Bewegung, historisches jahrbuch 118(1998), 
40-85.; Bart jan Spruyt, ‚En bruit d´estre bonne luteriene’: Mary of Hungary (1505-
58) and Religious Reform, The English historical Review 109(1994), 275-307; 
valamint csepregi , Udvari papok…, i. m., 49-61. 

születtek a zenetörténet első nem latin nyelvű polifón 
zsoltárai.34 De személye révén váltak témává a habsburg 
család eseményei, például nővérének, isabella, dán ki-
rálynőnek (1501-1526) tragikus halála alkalmából ösz-
szegyűjtött, Máriát vigasztaló epigramma gyűjtemény 
egyes költeményei.35

Szintén kultúrát közvetít a királyné a németalföldi 
években, amikor könyvtárában tartja korábbi politikai el-
lenfelének Werbőczy istvánnak nagyhatású jogkönyvét, a 
Tripartitumot.36 utóbbinak még magyar nyelvű kiadása 
után is érdeklődik Brüsszelből 1538-ban Révay ferenc is-
pán és turóci személynöknek írott levelében, bár sajnos nem 
írja meg, mi célból lenne erre szüksége.37 Átvitt értelemben 
a magyar történelmet tematizálja habsburg Mária név-
használata is. Mivel élete végéig, logikus legitimációs meg-
fontolásból, özvegy magyar királynéként írta alá okleveleit, 
személye a magyar történelmet és férjének tragikus halálát 
idézi és ennek irodalmi feldolgozásait vonja maga után.38 
Mária 1531-es Németalföldre költözése alkalmából nem 
vihette magával udvartartásának nagy részét, mert bátyja 
inkább németalföldiekkel kívánta feltölteni ottani udvarát, 
ráadásul itteni udvarának több tagjára a reformáció iránti 

34 Peter király, Königin Maria von Habsburg und die Musik, = Maria von 
Ungarn…, i.m., 363-379.

35 k[iss] f[arkas] G[ábor], S[pekner] E[nikő], IV-17 Ursinus Velius vigasztaló 
epigrammagyűjteménye Mária magyar királynéhoz nővére halálára = uo., 198. v.ö. 
Elisabeth klecker, Maria von Ungarn in der lateinischen huldigungsliteratur 
(vor dem Tod Ludwigs II.) = uo., 313-330.

36 claude Lemaire, De librije van Maria van Hongarije = Maria van Hongarije, 
i.m., 162-174. ; Monok istván, Mária királyné könyvtárai = Tanulmányok Kará-
csonyi Béla hetvenedik születésnapjára, szerk. kulcsár Péter, Mader Béla, 
Monok istván, Szeged, jAtE, 1989, 104.

37 habsburg Mária levele Révay ferenc ispán és túróci személynöknek. Antwer-
pen 1540 05 21. Slovenskỳ Národnỳ Archív, Bratislava, Spoločnỳ archív rodu 
Révay, i/7. fasc.ii.No.23. E helyen szeretném megköszönni Pálffy Gézának, 
hogy felhívta figyelmemet a levélre.

38 Lásd ennek több példáját a németalföldi latin nyelvű irodalomból Szabadi ist-
ván, Bozzay Réka, Németalföldi neolatin költők (Grudius, Fleming) magyar vonat-
kozású versei a Sinai-hagyatékban = Könyv és Könyvtár, 25(2003) 361-370. 
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szimpátia árnyéka is vetült.39 Egyetlen embert visz magával 
magyar alattvalói közül, titkárát, Oláh Miklóst, aki azon-
ban egy személyben kiemelkedő szinten valósítja meg az 
udvartartás kultúraközvetítő szerepét. Mind a humanista 
levelezés és kapcsolattartás, mind a politikai és gazdasági 
ügyletek közvetítése, de akár a legegyszerűbb intézkedések 
szintjén érintkezési pontot és közvetítő szerepet játszott a 
magyarországi és németalföldi, helyesebben mondva nem-
zetközi kapcsolatok terén.40 A kapcsolatok ápolása mellett 
Oláh itt, Mária brüsszeli udvarában örökítette meg a hon-
vágytól gyötörve a Mohács előtti Magyarország bőségét, 
pompáját és dicsőségét Hungariájában.41 

végezetül, had zárjam érvelésemet habsburg Máriának a 
kultúrák közti közvetítésben játszott, egy - az előzőekhez ké-
pest üdítően konkrét, bár kultúrtörténeti szempontból talán 
kevésbe jelentős - példájával. Svetkovics katalin, aki Mária 
egyik legkedvesebb udvarhölgye volt innsbruckban és Bu-
dán, később Batthyány ferenc királyi főpohárnok és horvát 
bán felesége, levelet írt Mária királynénak Brüsszelbe 1551. 
október 15-én. Levelében kifejezi sajnálkozását, hogy nem 
tud a királyné kérésére szerémségi bort küldeni, mert a tö-
rök az egész délvidéket feldúlta. küld helyette soproni bort, 
ami erősebb ugyan és inkább savanyú, mint édes. Más helyen 
megköszöni a királyné által küldött gyümölcsfapalántákat, 
ezek szerencsésen megérkeztek, habár - fűzi hozzá - nem na-
gyon hiszi, hogy a gyümölcsük jóízű lesz majd, ferdinánd ki-
rály ugyanis elmondta, hogy Németalföldön egyáltalán nem 
nő ízletes gyümölcs, de ki tudja, talán az itteni jó földben és 
meleg időjárásban mégis nagyok és szépek lesznek.42

39 károly levele Máriának, 1531. január 3. Correspondenz des Kaisers Karls V. aus 
dem Königlichen Archiv und der Bibliotheque de Bourgogne zu Brüssel, i, szerk. 
karl Lanz, Leipzig, f. A. Brockhaus, 1844, 417. 

40 fazekas, Oláh Miklós…, i. m., 39; Ortvay, i. m., 431-443.
41 Nicolaus Olahus, Hungaria – Athila, edd. colomannus Eperjessy et Ladislaus 

juhász, Bp., 1938, (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum) Ma-
gyarul Oláh Miklós, Hungária, ford. Németh Béla, kiad. Szigethy Gábor, 
Bp., Magvető, 1985, (Gondolkodó Magyarok).

42 Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi levéltár-
ból, ii, szerk. hatvani Mihály, Pest, Eggenberger, 1858, 303. 

Donat Hübschmann, Oláh Miklós esztergomi érsek arcképe
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Németalföldi humanisták a
16. századi Magyarországon1

Bitskey istván

Németalföld és Magyarország szellemi kapcsolatai köztu-
dottan hosszú múltra tekinthetnek vissza, s ebben – szá-
mos újabban feltárt adat szerint – kiemelkedő hely ille-
ti meg azokat a németalföldi humanista tudósokat, akik 
a 16. század második felében Magyarországon – főként 
Pozsonyban és Nagyszombatban – tevékenykedtek. közü-
lük néhányról már születtek tanulmányok, az alábbiakban 
azonban azt szeretnénk bemutatni, hogy korántsem egyedi 
vagy véletlenszerű jelenség egy-egy németalföldi literátor 
magyarországi feltűnése, hanem tervszerű és folyamatos 
kapcsolatépítés eredménye. A kapcsolat mozgatója elsősor-
ban Oláh Miklós érsek volt, aki Nagyszombatban magas 
szintű iskolakultúrát honosított meg, Pozsonyban pedig a 
studia humanitatis regionális központját igyekezett kialakí-
tani. terveiben jelentékeny szerepet szánt a németalföldi 
humanistáknak mind a tudomány, mind az oktatás terüle-
tén, indokolt tehát most ennek az értelmiségi csoportnak a 
tagjait egyenként és együttesen is szemügyre venni.

köztudott, hogy Oláh Miklós németalföldi tartózko-
dása idején – 1530 és 1542 között – szoros kapcsolatban 
állt az ottani humanizmus több reprezentánsával, barátsá-
got kötött Erasmusszal, valamint a jérome de Busleyden 
(1470–1517) által alapított leuveni Collegium Trilingue 
Lovaniense (Drietalencollege) tagjaival.2 Ez az intézmény 

1 jelen írás az OtkA k 73139 sz. pályázatának keretei között készült.
2 henry de vocht, History of the Foundation and the Rise of the Collegium Triligue 

Lovaniense 1517–1550, iii, Louvain, Publications universitaires de Louvain, 
1954, 36–44.; uő., Jérome de Busleyden, founder of the Louvain Collegium 
Trilingue, Thurnhout, Brepols, 1950 (humanistica Lovaniensia, 9).
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akkoriban Európa legrangosabb humanista központjai 
közé számított, főként görög és héber nyelvű irodalmi 
stúdiumai emelték tekintélyét.3 Egyik teológusa, Adriaan 
florent d’Edel (más néven: utrechti hadrián), aki ko-
rábban a leendő császárnak, v. károlynak a nevelője volt, 
1522-ben vi. hadrián néven elnyerte a pápai trónt, s első 
intézkedései között szerepelt Erasmus meghívása Rómába. 
A jeles tudóst az új pápa bíborosi rangra akarta emelni, 
úgy vélte, az erasmusi humanizmus kellő ellensúly lehet a 
terjedő reformációval szemben. Más kérdés, hogy Erasmus 
– noha az egyházszakadást köztudottan helytelenítette – 
nem fogadta el az ajánlatot.

Erasmus magyarországi kapcsolatairól már bőven érte-
kezett a szakirodalom,4 ismeretes az is, hogy a nagy hu-
manista halálát Oláh elégiával és epitáfiummal gyászolta.5 
további németalföldi barátai között volt az Alkmaarban 
született Petrus Nannius (Peter Nanninck, 1500–1557), 
aki előbb szülővárosában volt a latin iskola rektora, majd 
a leuveni egyetem professzorává nevezték ki. Nannius a 
görög és latin auktorok egész sorának kiadásával és kom-
mentálásával, valamint latin orációival szerzett hírnevet,6 
s noha nem járt a kárpát-medencében, magyarországi 
kapcsolatai különösen számottevőek. 1535–1538 között 

3 felix Néve, Memoire historique et litteraire sur le Collégedes Trois Langues á 
l ’Université de Louvain, Bruxelles, hayez, 1856, 199–226.

4 kerecsényi Dezső, Erasmus és Magyarország, tükör, 1935, 485–488.; 
trencsényi-Waldapfel imre, Erasmus és magyar barátai, Bp., Officina, 1941; 
Gerézdi Rabán, Erasme et la Hongrie, Bp., Akadémiai, 1964, 129–154. 
(Litterature hongroise – litterature européenne klny.)

5 Mindkét költemény magyar fordítása: Janus Pannonius – Magyarországi huma-
nisták, kiad. klaniczay tibor, Bp., Szépirodalmi, 1982, (Magyar Remekírók), 
329–331.

6 Amedée Polet, Un gloire de l ’humanisme belge: Petrus Nannius 1500–1557, 
Louvain, Liabrairie universitaire, 1936, 243.; Biographie Nationale de Belgique, 
éd. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Xv, 
Bruxelles, Thiry-van Buggenhoudt, 1899, 415–425.; christian Gottlieb 
jöchers, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 5. Ergänzungsband, hildesheim, 
Olms, 1961, 363–365.; Grote Winkler Prins Encyclopaedie, Xvi, red. R.c. van 
caenegem et alien., Amsterdam –Brussel, Elsevier, 1982.

sűrű levelezésben állt Oláh Miklóssal, a neki címzett leve-
lek közül Amadée Polet 21 darabot adott közre.7 Nannius 
egyik Demosthenes-kiadását Oláh Miklósnak dedikálta.8 
A magyar humanista főpap Brüsszelben írt kéziratainak 
(Hungaria és Attila) első olvasói között volt Nannius, aki 
ezekről rendkívüli elismeréssel nyilatkozott.9 A leuveni 
tudós a török hódítók elleni háború jogosságáról, a ke-
reszténység önvédelmének szükségességéről Erasmusszal 
egybehangzóan szólt Declamatio de bello turcis inferendo 
(Leuven, 1535) című kiadványában, amely megvolt Oláh 
érsek könyvei között. kézenfekvő feltételezés, hogy a 
mohácsi katasztrófáról, az utána kialakult magyarországi 
helyzetről Mária királyné titkára tájékoztatta a leuveni 
tudóst. Nannius declamációja hathatósan befolyásolta a 
régió antiturcica irodalmát, többek között Sylvester jános 
1544-ben kiadott verses adhortatív szónoklatát.10 A török 
expanziónak ez az Erasmus, Nannius és Sylvester által 
egyaránt képviselt humanista gyökerű bírálata a későbbi 
magyarországi irodalmi szövegekben párosult a wittenber-
gi történetszemlélettel, s ez a kettősség alkotta az iszlám 
hódítással szemben kialakult közép-európai panasziroda-
lom retorikáját.

A Magyarországra települt németalföldi humanis-
ták közül a legismertebb kétségkívül Nicasius Ellebodius 
casletanus (Nicaise van Ellebode, 1535–1577), akiről 
mind a nemzetközi, mind a magyarországi szakirodalom 

7 Polet, i.m., 243–265.
8 Szelestei N. László, Oláh Miklós könyvtáráról = Program és mítosz között. 500 

éve született Oláh Miklós, szerk. Mózes huba, Bp., Szent istván társulat, 1994, 
53. 

9 fodor istván, Oláh Miklós Hungariája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar 
nyelvi adatok tanulságai, Bp., Akadémiai, 1990, (humanizmus és reformáció, 
17) 46, 48.

10 imre Mihály, „Magyarország panasza”. A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. 
század irodalmában, Debrecen, kossuth Lajos tudományegyetem, 1995, 
(universitas csokonai könyvtár, 5), 200.
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kiemelkedő jelentőségének megfelelően értekezett.11 ko-
rának egyik legkiválóbb görög filológusa, Arisztotelész és 
Arisztophanész szövegeinek latinra fordítója és kommen-
tálója a flandriai casselben született,12 tanulmányait pedig 
1549–1554 között a leuveni egyetemen végezte, főként re-
torikát és görög irodalmat tanult. A nemzetközi egyetem-
történetben közismert az itteni oktatás magas színvonala, 
amiben a jezsuiták is szerepet vállaltak.13 1554 áprilisában 
Ellebodius Rómába ment, ott a collegium Germanicumba 
nyert felvételt.14 Az intézmény matrikulájába 1555-ben ve-
zették be a nevét, itt két évig folytatott filozófiai és teológiai 
stúdiumokat. A peregrináció-történeti kutatásokból ismert 

11 A bőséges Ellebodius-szakirodalom fontosabb tételei: klaniczay tibor, 
Nicasius Ellebodius és Poeticája, itk, 1971, 24–34., valamint uő., A múlt nagy 
korszakai, Bp., Szépirodalmi, 1973, 174–191., olaszul: Contributi alle relazioni 
padovane degli umanisti d’Ungheria: Nicasio Ellebodio e la sua attivitá filologica = 
Venezia e Ungheria nel Rinascimento, ed. vittore Branca, firenze, L. S. Olschki, 
1973, (civiltá veneziana Studi, vol. 28), 317–333.; Dieter Wagner, Zur 
Biografie des Nicasius Ellebodius (†1577) und zu seinen „Notae” zu den aristotelischen 
Magna Moralia, heidelberg, Winter, 1973, (Sitzungsberichte der heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. klasse); Antal L. i. Sivirsky, 
Nicasius Ellebodius van Kassel, kanunnik van Esztergom, De franse Nederlanden, 
1976, 41–54.; Pajkossy Györgyné, „Nicasii Ellebodii Casletani et amicorum”. 
Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban, Magyar könyv-
szemle, 1983/3, 225–242.; klaniczay tibor, Nicasius Ellebodius leuveni és ró-
mai tanulmányai = k. t. Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 87–
95., ennek olasz változata: Lovanio, Roma, Padova, Ungheria: gli studi 
dell ’umanista fiammingo Nicasio Ellebodio = Roma e l ’Italia nel contesto della storia 
delle universitá ungheresi, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1985, (Studi e fonti per 
la storia dell’universitá di Roma, vol. 5), 97–113.

12 cassel a mai franciaország legészakibb területén (Dept. Nord), a belga határ 
mellett fekszik, korábban flandria szívének nevezték.

13 A jezsuiták szerepéről az egyetem történetében: f. claeys Bouuaert, 
L’ancienne Université de Louvain. Études et documents, Louvain, Bibliothèque de 
l’université, 1956 (Publications universitaires de Louvain), 128–154., valamint: 
L[udovicus] j[acobus] Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-
Nederland in de 16de en de 17de eeuw, Amsterdam–Brussel, Elsevier, 1964, 
519–534, 573–581.

14 Peter Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur 
Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552–1914), tübingen, Max 
Niemeyer, 1984, 230. Származási egyházmegyéjeként itt Ermland szerepel, ez 
vagy elírás, vagy tudatosan akartak német területet feltüntetni a kollégium ve-
zetői.

tény, hogy az újonnan alapított római kollégium ekkor 
még nem tudott kellő számú német papnövendéket ma-
gához vonzani, ezért a katolikus németalföldi univerzitas 
legjobbjait irányították oda a jezsuita megbízottak. Már 
klaniczay tibor utalt a helyzet visszásságára, arra ugyanis, 
hogy a collegium Germanicum első 19 növendéke túlnyo-
mórészt németalföldiekből állt, holott az alapító Loyolai 
Szent ignác kifejezetten a németországi reformáció ellen-
súlyozására hozta létre az intézményt. Minthogy azonban 
alkalmas német fiatalokat a lutheri tanok terjedése miatt a 
német püspökök egyelőre nem találtak, a leuveni egyetem-
ről verbuválták az alumnusokat.

Ellebodius kétévi római stúdiuma után Bécsbe ment, 
majd onnan Oláh Miklós esztergomi érsek meghívására 
Magyarországra érkezett, s Nagyszombatban kapott tanári 
megbízatást. itt a városi iskolában heti 7 órában tanított 
görög nyelvet és irodalmat, s esztergomi kanonoki java-
dalmat kapott. Emellett részt vett az érsek rekatolizációs 
programjában, az 1561. április 23-ára összehívott egyház-
megyei zsinaton nagyszabású szónoklatot tartott a zsi-
natok tekintélyéről és szükségességéről (De authoritate et 
necessitate conciliorum).15 Ezt követően Padovába ment or-
vosi tanulmányokra, majd 1571-től – már mint a filozófia és 
az orvostudomány doktora – végleg Pozsonyban telepedett 
le, s az itt élő egri püspöknek, Radéczy istván királyi hely-
tartónak az udvari orvosa lett. közismert tény a szakiroda-
lomból, hogy a főpap humanista költői köréhez tartozott, 
az ő házában lakott, vele együtt tanulmányozta az antik 
auktorokat, vele gyűjtött kőzeteket és növényritkaságokat. 
A püspök híres hársfája alatt eszméket és írásokat cserélő li-
terátorok körének volt megbecsült tagja.16 Barátságot ápolt 
istvánffy Miklóssal, Zsámboki jánossal, Mossóczy Zaka-

15 carolus Péterfy, Sacra Concilia ecclesiae romano-catholicae in Regno Hungariae 
celebrata1016–1715, vol. ii, Posonii, 1742, 135–146.

16 Barlay ö. Szabolcs, Radéczy püspök híres hársfája. Egy 400 évvel ezelőtti irodal-
mi kör, vigilia, 1976, 744–748.



50 Bitskey istván 51Németalföldi humanisták a 16. századi Magyarországon

riással, Dudith Andrással, a Bécsben élő carolus clusius 
botanikussal, német és olasz humanistákkal. Ellebodius 
sűrűn váltott leveleket korábbi patrónusával, Gianvincenzo 
Pinellivel, a padovai humanizmus mecénásával. Leveleiben 
gyakran emlegeti hazáját, flandriát, 1572. július 22-én 
írott soraival – miközben hitet tesz az irodalmi munka el-
sődlegessége mellett – sajnálkozását fejezi ki a flandriában 
kialakult háborús helyzet miatt.17 1575-ben mégis hazalá-
togatott, de rövidesen visszatért Pozsonyba, ekkor hozatta 
ide könyvtárát is. Nem szerette az udvari életet, az ezzel 
járó kötöttségeket, a nyugat-magyarországi városban vi-
szonylag szabadnak, az európai respublica litteraria tagjának 
érezte magát. A görög klasszikus irodalomból készült for-
dításai, kommentárjai, feljegyzései nagyobbrészt kézirat-
ban maradtak, ezeket végakarata szerint Radéczy elküldte 
Padovába, belőlük mintegy negyvenet őriz ma is a milánói 
Biblioteca Ambrosiana.18 Leuveni és római stúdiumainak 
fennmaradt jegyzetei részletes képet adnak a kor katolikus 
egyetemi szellemiségéről, humanitas és religio reneszánsz 
kori kapcsolatáról. A flandriai kisvárosból Magyarországra 
került jeles humanista, évszázadának legkiválóbb Ariszto-
telész-szakértője a magyarországi késő reneszánsz kultúra 
központjában, Pozsonyban halt meg. Mindössze 42 éves 
volt, amikor pestises betegeitől elkapta a kórt, síremléke az 

17 „... ergo semper intueor otium literatum. Dicis, ubi? in fiandra o italia. La 
fiandra é piena di guerra. vitebimus ergo”. A levelek kiadása: Zsuzsanna ko-
vács Romano, Nicasius Ellebodius Casletanus tra Padova e Posonio = Rapporti e 
scambi tra umanesimo italiano ed umanesimo europeo, ed. Luisa  Rotondi Secchi 
tarugi, Milano, Nuovi Orizzonti, 2001 (istituto Studi umanistici francesco 
Petrarca, „caleidoscopio”, 10). Magyar fordításban: Régi magyar irodalmi szö-
veggyűjtemény, i, szerk. Ács Pál, jankovics józsef, köszeghy Péter, Bp., Balas-
si, 1998, 608.

18 kovács Zsuzsa, Gianvincenzo Pinelli levele Radéczy Istvánnak Nicasius 
Ellebodius hagyatékából = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, 
kiad. REBAkucS, Bp., Balassi, 2001, 29–31.

ottani Szent Márton székesegyház déli falában található.19 
istvánffy Miklós distichonos epitáfiuma szerint „nagyhírű 
Sztageira fiánál” nem kevesebb Nicasius tudása, siratják is 
őt „belgák, germánok, pannonok, ausoniak”, vagyis a studia 
humanitatis képviselői szerte Európában.20 Aligha túlzás, 
19 Mikó Árpád, Janua mortis. Nicasius Ellebodius (1535–1577) síremléke. Adalék a 

Radéczi-kör műpártolásához = Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay 
Tibor tiszteletére, szerk. Galavics Géza, herner jános, keserű Bálint, Sze-
ged, józsef Attila tudományegyetem, 1990, (Adattár, 10), 419–429.; Mikó 
Árpád - Pálffy Géza, A pozsonyi Szent Márton templom késő reneszánsz és 
korabarokk síremlékei (16 -17. század), Művészettörténeti értesítő, 2002, 128-
129, (9. sz. katalógustétel).

20 Ritoókné Szalay Ágnes, Hortus musarum. Egy irodalmi társaság emlékei = R. 
Sz. Á. „Nympha super ripam Danubii”. Tanulmányok a XV-XVI. századi magyar-
országi művelődés köréből, Bp., Balassi, 2002 (humanizmus és reformáció, 28), 
240–241. 

Nicasius Ellebodius síremléke, Pozsony
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ha azt mondjuk: a humanizmus korának németalföldi- 
magyarországi kapcsolataiban Erasmus és justus Lipsius 
nevei mellé iktathatjuk az Ellebodiusét is, ők hárman ki-
emelkedő szerepet játszottak a kárpát-medence szellemi 
életében, de közülük csak az utóbbi tudós élt és alkotott 
földrajzi értelemben is Magyarországon.

Ellebodius azonban korántsem az egyedüli németalföl-
di tudós volt, aki ekkoriban személyesen is Magyarországra 
érkezett s itt vállalt értelmiségi feladatokat. hozzá hasonló 
utat járt be Guilelmus Sulenius de flandria, aki a trajectumi 
(azaz utrechti) egyházmegyei Doesburgból származott, 
s hazai tanulmányai után ő is Rómában folytatta stúdiu-
mait, ahol 1552-ben volt a collegium Germanicum nö-
vendéke.21 feltehetően azonos azzal a Guilelmus Sulenius 
colunna Geldrus nevű hallgatóval, aki 1555. április 14-
én iratkozott be a bécsi egyetem rajnai nemzetébe.22 itt 
artium magister fokozatot szerzett, 1564-ben pedig Oláh 
érsek pozsonyi kanonokká nevezte ki, az ő további tevé-
kenységéről azonban egyelőre nincs adatunk.

hiányosak az adataink Arnoldus Gerardus Laurentianus 
flandrus (Arnold Geeraerts) magyarországi működéséről 
is, noha ő jelentékeny alakja mind a németalföldi neolatin 
irodalomnak, mind pedig a pozsonyi humanista körnek. 
A Brugge melletti Sint Laurensben született az 1500-as 
évek elején.23 A bibliográfiák számon tartják a hitről szó-
ló értekezését (De fide catholica, köln, 1556), amelyet me-
cénásának, Martin apát úrnak dedikált „ex uterina valle” 
(„vulgo Eusserthal dicitur”), s amelyben a katolikus hit-
tételeknek s főként a hét sacramentum használatának (De 
sacramentorum usu) kizárólag bibliai idézetekre alapozott 
tömör összefoglalását adja.24 Ezen túl különböző antoló-
21 Guilhelmus Sulemus néven regisztrálja Peter Schmidt, i. m., 306.
22 Die Matrikel der Universität Wien, hg. f. Gall und W. Szaivert, iii/1, Wien,  

1971, 109. Az adatért fazekas istvánnak mondok köszönetet.
23 Biographie Nationale de Belgique, i. m., vii, 658.
24 Az universitätsbibliothek freiburg in Breisgau N 7517w számú példányának 

fotokópiáját használtam, megküldését Eredics Péternek köszönöm.

giákban szerepelnek latin költeményei, elnyerte a koszo-
rús költő (poeta laureatus) címet, Oláh Miklósnak is írt 
egy születésnapi iocust.25 A megszemélyesített hungaria 
nevében írott nagyszabású, 454 sornyi verses szónok-
latát (Hungariae ad omnes Sacri Romani Imperii ordines 
pro subsidio adversus Turcam conferendo, supplex oratio, 
ingolstadt, 1557) Draskovich György pozsonyi prépostnak 
dedikálta. Művéből látható, hogy igen jól ismerte a török 
expanziótól szenvedő Magyarország politikai helyzetét, 
mert – miként imre Mihály részletes elemzéséből kitűnik 
– bőséggel és nagy empátiával alkalmazta adhortatiójában 
a magyar nemzetsors toposzait. Említi a régi magyar vitézi 
dicsőséget, az ország védőbástyaszerepét, korholja a német 
rendeket közömbösségük miatt, az egész kereszténysé-
get védelmező magyarság megsegítésének elhanyagolása 
miatt.26 Rendkívüli optimizmussal bizakodik a respublica 
christiana erejében, hungaria hősi helytállásában a török 
hódítás elleni küzdelem során. Előszavából kiderül, hogy 
Oláh Miklós őt jelölte ki a pozsonyi gimnázium igaz-
gatójául, aláírása ugyanis: „designatus moderator inclyti 
Gymnasii Posoniensis”. Még ugyanebben az évben, 1557. 
július 27-én iktatták be a pozsonyi kanonokságba, 1561-
ben a főesperességi vizitációban pedig pozsonyi plébá-
nosként szerepel.27 helyét 1562 augusztusában töltik be, 
később visszatért szülőföldjére, s 1591-ben, állítólag száz 
éves korában halt meg.

Mindhárom flandriai származású pozsonyi kanonok 
(Ellebodius, Sulenius, Arnoldus Gerardus) aktív részese 
volt az Oláh Miklós, majd Radéczy istván körül kialakult 

25 kiss farkas Gábor, A róka és a nyúl a Dunán. A flamand Arnoldus Gerardus 
Laurentius Oláh Miklósnak ajánlott meséje, mint születésnapi iocus, = „Nem sűlyed 
az emberiség!”. Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára, Szerk. 
jankovics józsef et al., Bp., MtA irodalomtudományi intézete, 2005, cD, Nr. 
95.

26 imre, i. m., 174–176. 
27 Prímási Levéltár, Esztergom, Archivum Saeculare, Prothocollum c. Az adatért 

fazekas istvánnak mondok köszönetet.
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humanista körnek, kapcsolatokat ápoltak a bécsi szelle-
mi élettel, de az itáliai és német literátorokkal, főként a 
padovai, ingolstadti és természetesen a leuveni tudósokkal. 
De nem ez a pozsonyi humanista csoport volt az egyet-
len szál, amely flandria és hungaria tudományos életét 
összekötötte. Rajtuk kívül, egy további szellemi kapcsot 
jelentettek azok a németalföldi jezsuiták, akik rendjük 
terjeszkedése folytán kaptak megbízást arra, hogy része-
sei legyenek a Magyarországon megindított rekatolizációs 
törekvéseknek.

ismert tény, hogy Oláh Miklós érsek Nagyszombat-
ban 1558-ban újjászervezte a káptalani iskolát, majd ezt 
1561-ben a jezsuiták vezetésére bízta.28 Az oktatás magas 
színvonalának biztosítására külföldi tanárokat hívott meg, 
s az oktatók listáján több németalföldi jezsuita is szere-
pel. Az egyik hero Gerardus (1541–1601), aki a frieslandi 
Alkmaarban, az Egmont gróf várkastélya melletti városká-

28 Péteri jános, Az első jezsuiták Magyarországon (1561–1567), Róma, 1963, 127–150.

Pozsony 16. századi ábrázolása

ban született, Bécsben végezte tanulmányait, innen hívta 
meg az érsek, aminek eredményeképp 1561–1563 között a 
humaniórák praeceptoraként retorikát és poétikát tanított 
a nagyszombati jezsuita tanintézetben.29 tanári pályáját ezt 
követően innsbruckban, Dillingenben, végül Münchenben 
folytatta. ugyancsak németalföldi rendtag volt a Namur 
tartománybeli Dinantból származó jacobus Somalius 
(1540–1562), aki 1560-ban Rómában lett novícius, onnan 
érkezett Nagyszombatba, ahol azonban fiatalon, 1562-ben, 
a kollégium működésének kezdetén a pestisjárvány áldo-
zata lett.30 Rajtuk kívül ugyanebben az évben a kollégium 
névsorának végén még egy flandriait találunk, ez Palma 
Acquisgranensis nevű szakács (coquus flander), akit Bécs-
ből helyeztek ide.31 A jóval nagyobb méretű bécsi kollégi-
umban egyébként feltűnően nagyszámú németalföldi ta-
nár vett részt az oktatásban, az intézmény névjegyzékén a 
flander, brabantinus, hagensis hollandus megjelölések gyako-
riak. Legnagyobb tekintély köztük cornelius Brogelmans 
(1514–1578), aki több mint másfél évtizeden át volt pro-
fesszora és prefektusa a császárváros kollégiumának.32 

Az 1565-ös nagyszombati kollégiumi katalógusban 
újabb két németalföldi név tűnik fel. Az egyik Theodoricus 
tilmans 1536-ban Gentben született, Bécsben tanult, 
Nagyszombatban csak egy évet töltött el, majd visszatért 
Leuvenbe, ahol két beneficiuma is volt.33 A másik Theodorus 
Busaeus (1543–1609) a gelderlandi Nijmegen szülötte, 
kölnben és Rómában tanult, majd az 1565/66-os tanévben 
Nagyszombatban grammatikát oktatott. Miután azonban 
a nagyszombati kollégium 1567-ben a számos nehézség 
(tűzvész, pestisjárvány, anyagi gondok, az egyházmegyével 

29 Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I., vol. i (1551-1600), ed. 
Ladislaus Lukács, Romae, institutum historicum S.i., 1978, 691.

30 Uo., 787.
31 Uo., 86 és 102 (neve után ítélve Palma aacheni, de „flander”-ként van bejegyezve).
32 Louis van Miert S. i., De eerste Noordbrabantsche Jezuit P. Cornelius Brogelmans 

(1514–1578), Bossche Bijdragen ii, 1918, 133–140.
33 Catalogi, i. m., 173.
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kialakult ellentétek) következtében megszűnt, szeptember 
közepére az utolsó rendtagnak is el kellett hagynia a vá-
rost. Ekkor Buseus is Bécsbe távozott, de később visszatért 
Magyarországra. ugyanis két évtizeddel később, 1586-ban 
újabb itteni jezsuita kollégiumalapításra adott engedélyt a 
rend tartományfőnöke, miután Draskovich György kalocsai 
bíboros érsek intézkedése nyomán a rend megkapta a turóci 
prépostság birtokait. Ekkor Znióváralján (ma: klástor pod 
Znievom, Szlovákia) kezdte meg működését a kollégium, 
ide pedig a magyarországi tapasztalatokkal már rendelkező 
Theodorus Busaeust delegálták, aki 1592-től öt éven át itt 
különböző tisztségeket viselt. volt studiumprefektus, spi-
rituális, majd „consultor et admonitor”, valójában szellemi 
vezetője volt az intézménynek.34 

ugyancsak ennek a znióváraljai kollégiumnak a kata-
lógusában szerepel további két németalföldi név. Az egyik 
a „brabantus”-ként bejegyzett johannes Nicolaus Donius 
(1538–1594, szülőhelye Baelen sur Néthe), aki az itteni 
misszió superiora, s a bejegyzés szerint beszéli a flamand, 
német és olasz nyelvet („Loquitur flandrice, germanice, 
italice”).35 A másik páter jacobus Aldenardensis Werniers 
(1559–1599), aki a Genttől délre eső Oudenaardeben szü-
letett, Bécsben végezte a teológiát, flamand, német és fran-
cia nyelven beszélt, németül prédikált, az iskolában pedig a 
syntaxist tanította.

Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a nyugat-ma-
gyarországi jezsuita kollégiumalapítási kísérletekben a né-
metalföldi jezsuiták nem csekély szerepet játszottak. Bécs-
ből többüket hosszabb vagy rövidebb időre az újonnan 
alapított nagyszombati, majd znióváraljai (ennek átköltöz-
tetése után pedig már a vágsellyei) kollégium megsegítésé-
re küldték a magyar királyság területére, s ők ott nehéz kö-
rülmények között végeztek hasznos tevékenységet. A korai 

34 Uo., 639.
35 Uo., 503.

jezsuita képzés – miként arra klaniczay tibor a leuveni és 
római stúdiumok vizsgálata során utalt – „mélyen benne 
gyökerezett a humanizmus világában”, s a rekatolizációs 
törekvések vezéregyéniségeinek számító jezsuitákat az 
elöljárók „erős humanista műveltséggel igyekeztek fel-
vértezni”.36 Ezt a műveltséget terjesztették a trivium tár-
gyait latin nyelven oktató s a kollégiumok szellemi életét 
irányító németalföldi jezsuita tanárok Nagyszombatban, 
Znióváralján és vágsellyén 1605-ig, amikor ezek az in-
tézmények a háborús viszonyok miatt megszűntek. Nyil-
vánvalóan találó Mészáros istván megállapítása, miszerint 
Oláh érsek szeme előtt „a németalföldi akadémiák képe 
lebegett” iskolareformjainak kialakítása során.37

Mostani szemlénk bizonyára nem teljes, a további 
forráskiadások még újabb adatokat hozhatnak felszínre, 
annyi azonban már most is megállapítható, hogy Német-
alföld és Magyarország szellemi kapcsolatai a 16. század-
ban sokrétűbbek voltak annál, mint ami a köztudatban él. 
valószínűnek látszik, hogy a kelet-közép-európai régió 
multikonfesszionális jellege, felekezeti sokszínűsége, Mik-
sa császár közismerten toleráns álláspontja is hozzájárult 
ahhoz, hogy a németalföldi értelmiségiek közül többeknek 
vonzóvá vált a Bécs–Prága–Pozsony háromszögben felada-
tokat vállalni.  Egyesek irodalmi terveik kiteljesítését látták 
itt megvalósíthatónak, mások felekezeti céljaikat kívánták 
e tájon szolgálni. A Leuvenből kiinduló, Rómán és Bécsen 
át a kárpát-medencét is elérő rekatolizációs törekvések a 
humanista műveltséggel párosulva fejtették ki hatásukat, 
ennek minél teljesebb felmérése tovább árnyalhatja egyfe-
lől régiónk művelődéstörténetének, másfelől a németalföl-
di humanizmus keleti irányú kisugárzásának összképét.

36 klaniczay, Nicasius Ellebodius leuveni …, i.m., 95.
37 Mészáros istván, Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között, Bp., 

Akadémiai, 1981, 234.
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Diplomáciai iratok
Németalföld és Magyarország
között a Bocskai-felkelés alatt1

kees teszelszky

1606-ban egy hideg februári napon Bocatius jánost, Bocs-
kai istván Magyarország fejedelme és a lázadó magyar ren-
dek követét Rudolf, habsburg uralkodó kémei heidelberg 
közelében elfogták. A magyar követ fogatát attól a pilla-
nattól követték, hogy elhagyta a magyar határt, de csak a 
német választófejedelmek küldötteivel történt találkozója 
után állították meg. A késedelem oka az volt, hogy a csá-
szár emberei nemcsak a diplomatát akarták letartóztatni, 
hanem a találkozó során szerzett dokumentumokat is meg 
akarták kaparintani. A kémek jó munkát végeztek. Bocatius 
és vele utazó diáktársai, Nicolai Schlüsser és johan teuffel 
letartóztatása után a kémek egy fekete utazótáskát, néhány 
nagy táskát, sok ruhát és egyéb személyes holmit találtak 
a kocsiban. A kofferban több száz különböző tárgy volt, 
amelyek mindenféle kisebb táskába és csomagba voltak 
rendezve. A császár titkára, Philipus Rust számára nehéz 
feladatot jelentett mindezek feltérképezése. Az ő köte-
lessége volt ugyanis, hogy rövid és pontos feljegyzéseket 
készítsen a több tucat, különböző nyelven íródott és nyom-
tatott könyvről, térképről, metszetről, kéziratról, levélről és 
jegyzetről, amelyek Európa szinte minden pontjáról szár-
maztak. Azonban ezeknek a négyszáz évvel később megta-
lált jegyzeteknek köszönhetően részletes bepillantást nyer-

1 Szeretnék köszönetet mondani Prof. Dr. M. E. h. N. Moutnak és Dr. uwe 
Sibethnek a tanulmány korábbi változatához nyújtott értékes megjegyzései-
kért. A kutatást az OtkA Nk 81948 számú pályázata támogatta.
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hetünk egy kora újkori magyarországi követ munkájába és 
magánéletébe.

R. várkonyi Ágnes egy nemrégiben megjelent munká-
jában mutatott rá, hogy Bocatius utazótáskájának tartalma 
milyen kiemelkedő jelentőséggel bír Bocskai külpolitiká-
jának megértéséhez.2 Szerinte Bocatius politikai írásainak 
tartalma és a nemzetközi jogra tett utalásai a csomagjá-
ban megtalált iratokkal magyarázhatók. Az inventáriumot 
már 1980-ban megtalálták, de tudomásom szerint azóta 
még nem tanulmányozták teljes részletességgel. várkonyi 
felhívta a figyelmet a jegyzék tartalmának további kuta-
tására. 2008 novemberében volt szerencsém a koffer tar-
talmának egy részét megtalálni a bécsi haus-, hof- und 
Staatsarchivban.3 tanulmányomban szerény kísérletet te-
szek arra, hogy megfejtsem a koffer tartalmának üzenetét. 
A jegyzék egészének mindössze egy aspektusára szeretnék 
összpontosítani: a Németalföldről származó könyvekre, 
térképekre és nyomtatványokra. Mit mondanak ezek a do-
kumentumok Bocskai és udvartartása nemzetközi politi-
kájáról, politikai gondolkodásáról? hogyan kapcsolódnak 
ezek a dokumentumok más európai protestáns lázadók 
politikai gondolkodásához, és hogyan kapcsolódhatnak az 
utazótáskában található többi dokumentumhoz? Miért is 
utazott Bocatius a Német-római Birodalomba? 

Diplomáciai útja fontos részét képezte Bocskai nem-
zetközi politikai stratégiájának, és politikai programjának 
megvalósításához is egy újabb lépés volt. várkonyi szerint 
Bocskai véget kívánt vetni a Magyar királyságon belüli po-

2 R. várkonyi Ágnes, A Bocskai-szabadságharc nemzetközi háttere. Európai jelen-
lét és a magyar történelmi távlat = „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a 
zsitvatoroki béke, Szerk. Papp klára, jeney-tóth Annamária, Debrecen, DE 
tört. int., hBM önkormányzat, 2006, 21.

3 österreichisches Staatsarchiv, haus-, hof- und Staatsarchiv (hhStA), Wien, 
Akten comi. fasc. 394. konv. A. 1605. fol. 1r.-15v., hhStA, ungarische 
Akten, fasc. 151. konv. B, fol. 15r.-v. Egy másik “Bocatius csomagot” találtam 
egy lengyel gyűjteményben: [Acta in ungarn, Böhmen und Schlesien. 1604-
1609] Biblioteka cyfrowa uniwersytetu Wrocławskiego, Ms. M 1091. 

litikai és vallási viszálynak, és stabil nemzeti és nemzetközi 
rendet akart megvalósítani, amely egyformán szolgálta vol-
na a habsburg, illetve az Oszmán Birodalom fennhatósága 
alá tartozó magyar országrészek érdekét.4 Állítása szerint 
az 1604-es szabadságharc kitörése nem spontán, hanem az 
elejétől fogva jól szervezett esemény volt, amely e program 
megvalósítására irányult. Bocskai megpróbált létrehozni 
egy, a habsburgoktól független magyar közösséget a ki-
rályság politikai intézményeinek és régi alkotmányának 
helyreállításával. Ennek egyik lépése a magyar országgyű-
lés újbóli összehívása volt, a másik Bocskai „Magyarország 
fejedelmének” történő megválasztása. E politikai konstruk-
cióra alapozva legitimálni tudta saját hatalmát otthon és 
külföldön egyaránt. Így egy, a törvényesen megkoronázott 
habsburg-király ellen törvénytelenül ellenszegülő, rebellis 
földesúr helyett a félig független ország törvényesen meg-
választott nemzeti uralkodójának képében jelenhetett meg, 
aki egy zsarnok külföldi király ellen folytatott küzdelmet.

A Bocskai-felkelés kitörése politikai fordulópontot je-
lentett közép-Európában. Ez volt az első olyan fegyveres 
konfliktus az elégedetlen magyar rendek és a habsburg-
uralkodó között, amelynek messzire ható nemzetközi kö-
vetkezményei voltak.5 éppen ezért érthetetlen, hogy a ko-
rábbi magyar történészek, Acsády ignác, Benda kálmán, 
miért állították azt, hogy a felkelés nemzetközi szinten el-
szigetelt esemény volt.6 Bocskai 1604-től olyan krízist idé-
zett elő a közép-európai habsburg-társadalomban, amely-

4 R. várkonyi Ágnes, Bocskai, a közép-európai realista, Studia caroliensia, 
2006/1, 13.

5 Gottfried Schramm, Armed Conflicts in East-Central Europe 1604–1620, = 
Crown, Church and Estates, Szerk. R. j. W. Evans - t. v. thomas, New york, St. 
Martin’s, 1991, 176–195.; G. Etényi Nóra, horn ildikó és Szabó Péter, Ko-
ronás fejedelem. Bocskai István és kora, Bp., General, 2006, 204-205.

6 Acsády ignác, Magyarország három részre oszlásának története 1526–1608, = A 
magyar nemzet története, szerk. Szilágyi Sándor, 5, Bp., Athenaeum, 1897, 
607.; Benda kálmán, A Bocskai [István erdélyi fejedelem]-szabadságharc, Bp., 
Művelt Nép, 1955, 63. L. még: R. várkonyi, A Bocskai-szabadságharc…, i. m., 
24–25.
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nek során a birodalom politikai, vallási, társadalmi hasadá-
sai, a dinasztikus feszültségek, az uralkodó és a birodalom 
nemzetközi kapcsolatainak gyengesége mind fájdalmasan 
láthatóvá váltak. Az erdélyi politikus elsősorban realista 
volt, ahogy azt várkonyi nagyon egyértelműen bemutatta.

Bocskai minden bizonnyal tisztában volt ezzel a krízis-
helyzettel, és ezeket a gyengeségeket saját politikai céljai-
nak megvalósítására használta fel. Politikai stratégiájának 
egyik jellemzője az volt, hogy politikai programja alapján 
keresett hazai és külföldi szövetségeseket, illetve támoga-
tókat.7 Az együttműködés olyan formáit hozta létre, ame-
lyek túlmutattak országhatárokon, politikai, vallási és tár-
sadalmi különbségeken. Bocskai kihasználta a birodalom 
hibáit, amelyeket a prágai udvarban történt neveltetésének 
köszönhetően jól ismert.

Bocskai politikájának központja saját udvara volt, 
ahonnan a Rudolf elleni katonai ellenállást, a királyság po-
litikai berendezkedését és a nemzetközi együttműködést 
irányította.8 Az udvar úgy volt megszervezve, hogy a lehető 
leghatékonyabban megvalósíthassa Bocskai politikai célja-
it. inkább ad hoc jelleggel működött, mivel állandó hely-
lyel sem rendelkezett. várkonyi szerint mindezek mellett 
az udvar legfontosabb jellemzője annak szimbolikus értéke 
volt.9 Egy független politikai réteg létezésének szimbólu-
ma volt Magyarországon. A fejedelem személye a Magyar 
királyság és a régi alkotmány kontinuitásának megtestesí-
tője volt.

Az udvar leglényegesebb feladata Bocskai politikai üze-
netének terjesztése volt annak érdekében, hogy az uralkodó 

7 joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Wiederstreit, Mün-
chen, Oldenbourg, 1994, 310-311.

8 Bitskey istván, Bethlen Gábor és a két Rákóczi György irodalompolitikája, Ma-
gyar könyvszemle, 102(1980), 3.; Nagy László, Kard és szerelem, Bp., Gondo-
lat, 1985, 76–79.; Benda kálmán, Bocskai István székhely nélküli fejedelmi udva-
ra = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. várkonyi Ágnes, Bp., Gondo-
lat, 1987, 158–165.

9 R. várkonyi, Bocskai, a közép-európai…, i. m., 13.

hatalmát otthon és külföldön egyaránt aláássák. Bocskai és 
emberei egy befolyásos európai dinasztia törvényes ural-
kodójával szemben ragadtak fegyvert, amely olyan szövet-
ségesekkel rendelkezett, mint Spanyolország és a pápa.10 
ilyen felkelésre nem volt történelmi precedens közép-
Európában. épp ezért az udvar energiáinak nagy részét 
arra áldozta, hogy igazolja a magyarok indítékait otthon 
és Európában egyaránt.11 Az udvar szimbolikus értéke és a 
politikai hatalom megszemélyesítése az alkotmányos múlt 
visszaállítása révén a Bocskai-udvar propagandájának egyik 
kulcsfontosságú eleme lett. Bocskai politikai üzenetét és 
hatalmának szimbólumait levelek, röplapok, perorációk, 
nyilatkozatok, énekek, ábrázolások és ceremóniák formájá-
ban terjesztették, melyek mind eljutottak Európába, ahol a 
szövetségesek továbbadták.12 Sőt, Rudolf habsburg-udva-
rában is reakciót váltottak ki.13 tehát jogosan nevezhetjük 
a Bocskai-felkelést egy kora újkori propagandaháborúnak. 

A propaganda-hadjáratot egy csoportnyi udvaronc vé-
gezte Bocskai számára, az ún. familiares Aulea Botschkai, 

10 Wilfried Schulze, Estates and the Problem of Resistance in Theory and Practice 
in the Sixteenth and Seventeenth Centuries = Crown, Church…, i. m., 171.

11 G. Etényi Nóra, A Bocskai-szabadságharc európai propagandája, confessio, 
3(2006), 24–34.

12 A Bocskai-propaganda európai fogadtatásának egy érdekes példája Bocskai 
„szkíta herceg”-ként való szerepeltetése az angol humanista, john Barclay által 
írt, Rudolf császár uralkodásáról szóló szatirikus műben. john Barclay, 
Euphormionis lusinini satyricon (Euphormio’s satyricon) 1605–1607, ford., szerk. 
David A. fleming, Nieuwkoop, B. de Graaf, 1973, 329–330. Barclay ebben a 
művében a törökök elleni háborúról is közzétett egy verset (324–329.).

13 Lásd például: S. n.: Hoge und nötige Betrachtung / Was sich die Römische Keyserliche 
Mayestat / unser aller gnedigster Herr/ wegen Oberkreiß Ungern und den 
Siebenbürgen / Und auch sonderlich dem Herrn Putzkey gegen Caschaw eine 
Bottschafft abgefertiget / und einen Anstand gemacht / von dem 28. Junii / biß auff 
den 1. Augusti: Erstlich gedruckt zu Prag / bey Nickel Strauß / im jahre 1605. 
h. n. 1605. Weimar, herzogin Anna Amalia Bibliothek, O 9: 605 (33). Ez a 
Bocskai-felkelésről szóló pamflet tudomásom szerint eddig még nem jelent 
meg a magyarországi szakirodalomban. A pamflet első oldalán található egy 
ismeretlen fametszet Bocskai portréjával, amely talán korábbi róla készült réz-
metszetek ihletése nyomán készült.
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ahogy Bocatius említi őket vallomásaiban.14 Ez egy etni-
kailag, vallásilag és társadalmilag is heterogén csoport volt. 
Ebben Bocskai egyéb együttműködési formáira hasonlí-
tott. A csoport tagjai Magyarország társadalmi és kultu-
rális elitjéből kerültek ki. Az udvar legfontosabb emberei, 
akik Bocskai propagandájával és politikájával foglalkoz-
tak, a katolikus káthay Mihály, a protestáns Rimay jános, 
Debreczeni Szappanos jános, illésházy istván, Szamosközy 
istván és Bocatius voltak. Az udvar intellektuális műhely-
ként működött, ahol a politikai írásokat közösen készítet-
ték.15 Ezek a propagandisták töltötték be Bocskai hivatalos 
követeinek szerepét is külföldön. Amint azt már emlí-
tettem, Bocatiust nyugatra, a Német-római Birodalomba 
küldték. káthay és illésházy északon, a lengyel királyi ud-
varban fejtettek ki aktív tevékenységet, míg Rimay egészen 
törökországig utazott. ily módon az udvar diplomáciája 
és propagandája valójában ugyanannak a tevékenységnek 
a két oldala volt. Bocskai udvarának legsikeresebb és leg-
befolyásosabb propagandistája Bocatius volt, amennyiben 
munkáinak az eltelt századok alatti fogadtatását vesszük 
figyelembe.16

Ez nem meglepő, ha pillantást vetünk intellektuá-
lis hátterére. A német nemzetiségű, vetschauban, Alsó-
Lusatiában született Bocatius ( johann Bock, 1569–1621) 
a legprominensebb humanista író és költő volt felső-Ma-
gyarországon. Drezdában és Wittenbergben tanult, és 
évfolyama legkiválóbb diákjainak egyike volt.17 1596-ban 
14 kees teszelszky, De sacra corona Regni Hungariae. De kroon van Hongarije en 

de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit (1572–1665), Groningen, 
universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen, 2006, 83–89.

15 Nagy László, Ki volt a szerzője a szabadságért fegyvert fogott magyar rendek 
Európához intézett kiáltványának? = Irodalom és ideológia a 16–17. században, 
szerk. varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 175–187.; Bocatius jános, Öt év 
börtönben [1606–1610], szerk. csonka ferenc, Bp., Európa, 1985, 11-14.

16 Bocatius, Öt év…, i. m., 111–117.
17 Bocatius életére vonatkozóan l.: franciscus csonka, Vita Ioannis Bocatii = 

iohannes Bocatius, Opera quae exstant omnia. Poetica I., szerk. franciscus 
csonka, Bp., Akadémiai, 1992. 9–29.; csonka ferenc, Utószó, = Bocatius, Öt 
év…, i. m., 189–243. Egy újabb tanulmány: kónya Péter, Bocatius János, a Bocs-
kai-párti kassai bíró, = „Frigy és békesség legyen…”, i. m., 69–75.

Rudolftól megkapta a poeta laureatus caesareus címet, majd 
1598-ban Miksa főherceg és a magyar arisztokraták ké-
résére a nemesi rangot. csak 1590-ben érkezett először 
Magyarországra, ám 1593-ban már véglegesen Eperje-
sen telepedett le. Mint az eperjesi, majd később a kassai 
iskola híres retorikatanára magát Reipublicae Literariae et 
Politicae Rectorként hirdette. A Bocskai-felkeléshez mint 
kassa polgármestere csatlakozott.18 Bocatius szintén jelen 
volt Bocskai híres, a török koronával történő koronázásán. 
Az eseményt Bocskai politikai eszméi alapján írta meg 
újra, a műben a jelenlevők beszédeit is megörökítette.19 
Bocskai őt bízta meg azzal, hogy utazzon a Német-római 
Birodalomba, és ott, mint a fejedelem diplomáciai képvise-
lője tevékenykedjen. Bocatius feladata volt, hogy tárgyalá-
sokat folytasson a protestáns fejedelmekkel és választófeje-
delmekkel annak érdekében, hogy elnyerje támogatásukat 
Bocskai erőfeszítéseihez a császárral kötendő béke ügyé-
ben.20 Sőt, Bocatius igyekezett megvédeni a magyarok jó 
hírnevét az uralkodó propagandájával szemben. Emlékira-
taiban azt írta, hogy a németek vagy kincstáraikat nyitják 
meg a magyarok előtt, vagy a pusztulásukra törnek.21

Minden a magyar ügy megfelelő európai propagan-
dáján múlott. Bocatiust diplomáciai feladatának elvég-
zésében a holland követ, Pieter Brederodius (Pieter van 

18 Bocatius már 1595 óta ismerte Bocskait. L.: Szelestei N. László, Bocatius 
János Diariuma, Magyar könyvszemle, 114(1998), 136.

19 kees teszelszky, A Bocskay-korona mítosza; a koronázás körülményeinek leírása 
a fikció és a valóság tükrében = Magyarország védelme - Európa védelme, Szerk. 
Petercsák tivadar, Berecz Mátyás, Eger, heves Megyei Múzeumi Szerve-
zet, 2006 (Studia Agriensia, 24), 239–246. Ennek az eseménynek részletes 
elemzésére, Bocatius művére és annak európai recepciójára vonatkozóan l.: 
teszelszky, De sacra…, i. m., 111–117.

20 R. várkonyi, A Bocskai-szabadságharc…, i. m., 34. Bocatius a német választó-
fejedelmekkel folytatott tárgyalásának összefoglalója megtalálható: Werbung 
des ungarischen Gesandten Bocatius bei Churpfalz. 17 Febr. 1606 = Die Gründung 
der Union 1598–1608. (Briefen und Acten zur Geschichte des Dreissigjährigen 
Krieges), szerk. Moriz Ritter, i., München, M. Rieger, 1870. 471–472.

21 Bocatius, Öt év…, i. m., 16–17.
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Brederode) is segítette heidelbergben. A holland diplo-
mata volt a közvetítő Bocatius és a német követek között.22 
Nem tudjuk, hogy Bocatius hogyan tartotta a kapcsolatot 
Brederodiusszal, de valószínű, hogy Szenci Molnár Albert 
heidelbergi magyar összeköttetésein keresztül. Bocatiusnak, 
amint azt emlékirataiban írja, Brederode segített: „Ami-
kor én a pfalzi tanácsosokkal nap mint nap tanácskoztam, 
velem együtt az udvarnál tartózkodott a nagyméltóságú 
belga fejedelemnek, Móricnak követe is, a kitűnő jogtu-
dós: Pieter Brederode.”23 Brederodius heidelbergi szállásán 
töltött három napot 1606 februárjában: „Mikor megérkez-
tem, nagy tisztelettel fogadtak, és három napig voltam a 
Nivelles-ből való Brederode bőkezűen ellátott vendége”.24 
A holland követ szervezte a tárgyalásokat a német köve-
tek között, minden találkozón jelen volt, és vendégeivel 
Magyarország politikai helyzetéről beszélgetett. Bocatius 
szavaival: „Amikor a magyar ügyekkel foglalkozó levél-
ben az egyik vergillius-sort ilyenképpen látta alkalmazni: 
Ne csodálkozzanak hát a keresztyén fejedelmek, hogy a 
magyarok, ha nem tudják megnyerni az égieket, a poklot 
fogják megmozgatni, Brederode úgy vélte, hogy itt a török 
szövetségre kell gondolni.”25 Sajnos, társalgásainak tartal-

22 Bocatius és Brederodius kapcsolatához l.: kees teszelszky, Early Modern 
Diplomatic Contacts between Holland and Hungary: the Life and Work of Pieter 
Cornelisz. van Brederode, = The King, his Ambassador, their spies and Informers. 
Agents in Early Modern Europe, szerk. Marika keblusek, Badeloch Noldus 
(megj. előtt: Brill, Leiden); kees teszelszky, Pieter Cornelisz Brederode, 
informatiemakelaar tussen West- en Oost-Europa. = Onterecht onbekende 
Nederlanders, szerk. jetze touber és Marjan Brouwer, (megj. előtt, verloren, 
Bussum).

23 ioannes Bocatius, Olympias Carceraria. = Opera quae exstant omnia. Prosaica, 
szerk. franciscus csonka, Bp., Akadémiai, 1990, 120, fordítás: Bocatius, Öt 
év…, i. m.,  20.

24 Bocatius, Olympias…, i. m., 130, fordítás:  Bocatius, Öt év…, i. m.,  38. Ez a 
hely nem Brederodius háza volt, mivel ő hanauban lakott.

25 Bocatius, Olympias…, i. m., 120, fordítás: Bocatius, Öt év…, i. m.,  20.

Peter Corneliszoon van Brederode
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máról többet nem tudunk.26 Brederode adott egy levelet 
Bocatiusnak, ami megmaradt a bécsi udvari levéltárban.27 
Miután Bocatius megszökött a börtönből, publikált egy 
rövid panegiriszekből álló gyűjteményt, amelyben köszö-
netet mondott mindazoknak, akik az előző évben segítet-
tek neki megszökni.28 Ezek egyikében Brederodiusnak is 
köszönetet mondott vendégszeretetéért.29 Ezt a találkozást 
az egyik első holland-magyar diplomáciai kapcsolatnak te-
kintjük.

ki volt Bocatius holland segítője, és miért támogatta a 
magyar rebelliseket? Brederodius (Pieter corneliszoon van 
Brederode, 1558?–1637) ügyvédként és diplomataként állt 
a Németalföldi köztársaság szolgálatában.30 Leidenben 
az első joghallgatók egyike és Orániai Móric herceggel 

26 Bocatius egyik tanítványát, Nicolai Schlüßlert, aki Bocatiusszal utazott, meg-
kérdezték: „Wohin der Bucati[us] von haidelberg vorreisedt undt wass ehr zue 
hanau midt dem Brederovio geredet?” in: [interrogatio Nicolai Schlüßler] 
Bocatius, Öt év…, i. m. Bocatius így válaszolt: „Gen hanau und wis niht, was 
er mit dem Brederodio, der stadischen Abgesandten daselbst gehandlet.” in: 
[Responsiones Nicolai Schlüßler] 3. feb[ruarii] a[nn]o 1606. 1607]. Uo. 465. 

27 Petrus Brederodius ad Reichard. Boiorum principis johannis Sigismundi, 
1606.ii.23. halae hanoviae. österreichische Staatsarchiv, haus-, hof- und 
Staatsarchiv, Wien, konv. G. Akten, betreff. den Stadtrichter von kaschau, 
johann Bocatius 1606, fol. 34r.-35v.

28 iohannes Bocatius, Hexasticha votiva vel Strena Poetica ominis boni gratia…, 
Bartphae, 1614.

29 [Petro Brederodo] Petre, per imperium, Brederodi, muneri agenti / Principe 
pro Belga cui sua Mauricio, / Qui me haidelbergae, post hannoviae hospes 
habebad, / Magne vir, ut verus tu mihi Phoebus eras. / Quid tum? magna decet 
patriae servire volentes, / in morem Attili, ferre patique viros. Megjelent: 
iohannes Bocatius, Hexasticha Votiva. = Opera…, i. m., 693.

30 Brederodius életére és munkásságára vonatkozóan l.: R. feenstra, Pieter 
Cornelisz. Van Brederode (1558 [?] – 1637) als rechtsgeleerd schrijver. Een bio-
bibliografische bijdrage, tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Leiden, 27(1959), 
413–468.; uwe Sibeth, Gesandter einer Aufständischen Macht. Die ersten Jahre 
der Mission von Dr. Pieter Cornelisz. Brederode im Reich (1602–09), Zeitschrift 
für historische forschung, 30(2003) 19-52.; uwe Sibeth, Der „Friede” als 
Forsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Zur Repraesentatio pacis generalis 
(1607) des Pieter Cornelisz. Brederode = Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz 
Schilling zum 65. Geburtstag, Szerk. Stefan Ehrenpreis, ute Lotz-heumann, 
Olaf Mörke és Luise Schorn-Schütte, Berlin, Duncker & humblot, 2007, 
479–502.

(Maurits van Oranje) együtt a híres justus Lipsius tanítvá-
nya. tanulmányai befejeztével több jogi munkát, majd ké-
sőbb politikai pamfleteket írt. értelmiségiekből álló kap-
csolatrendszere a kora újkori Európa egészét lefedte. Mint 
a fiatal köztársaság első diplomatáinak egyike Párizsban, 
Genfben és heidelbergben tartózkodott, és e tisztségében 
több évtizedig állt szolgálatban. Politikai aktivitása mel-
lett könyvszeretetéről is híres volt. Brederodius 1602 után 
vált a Németalföldi köztársaság (Republiek der verenigde 
Nederlanden, Belgica Foederata) nemzetközi politikájának 
kulcsfigurájává Európában. 1595-ben Bourbon katalinnak, 
a protestáns iv. henrik francia király testvérének szolgá-
latába lépett, mint párizsi tanácsadó. Ezek után 1602. ok-
tóber 17-én a holland országgyűlés diplomáciai ágense lett 
a német fejedelemségekben, ezt a feladatot 1637-ben be-
következett haláláig látta el. Az ő küldetése volt igazolni 
a spanyolok elleni holland szabadságharcot a „legillusztri-
sabb, magas rangú választófejedelmek és hercegek, evangé-
likus grófok, urak és a birodalmi városok” előtt.31 terjesz-
tenie kellett a holland parlament politikai üzenetét a né-
met területeken, és szolgálnia kellett a fiatal Németalföldi 
köztársaság érdekeit.32 A Német-római Birodalomban élő 
hollandok számára a legfontosabbnak az számított, hogy a 
lehető legtöbb anyagi támogatást szerezzék meg a spanyol 
uralkodóval szemben folytatott ellenállási harchoz. éppen 
ezért Brederodius fő célja az volt, hogy propagandáján és 
információs hálózatán keresztül a protestáns német főurak-
tól és földbirtokosoktól megszerezze ezt a támogatást.33 
Brederodiusnak sikerült az európai információáramlásban 
kulcsszerepet játszania annak köszönhetően, hogy befo-
lyásos és kivételesen jól informált kálvinista értelmiségi 
hírében állt. több tucatnyi jól ismert tudóssal állt kapcso-

31 idézi Resolutionen der Generalstaaten 1576–1625. Niederländische Geschichte zur 
späteren Hansegeschichte, Szerk. karl-klaus Weber. h. n., 2004, 57–58.

32 Sibeth, „Friede…” i. m., 485.
33 Sibeth, Gesandter…, i. m., 19–42.; teszelszky, Early Modern…, i. m.



70 kees teszelszky 71Diplomáciai iratok Németalföld és Magyarország között

latban szerte Európában. Levelezett Lipsiusszal, Theodoor 
Bezával, a kálvinista teológussal és görögprofesszorral, 
Georg Lingelsheimmel, a rajnai palotagróf, választófejede-
lem tanácsosával és johannes Althusiusszal, az Emdenben 
élő politikai gondolkodóval. Ez utóbbi volt az ismertté vált 
kálvinista ideológia, a rendi ellenállás tanának kidolgozója. 
jan Amos comenius, a híres cseh pedagógus, tanítványa-
ként látogatta meg Brederodiust heidelbergben.34 A pro-
testáns francia Bongarsius ( jacques Bongars), iv. henrik 
francia király diplomáciai ágense, ugyanazt a feladatot látta 
el Bázelből iv. henrik király számára, mint Brederodius.35 
kijelenthetjük, hogy ezek az emberek mind figyelemre 
méltóan jól informáltak voltak az Európa bármely szegle-
tében történő politikai változások tekintetében. Levelezé-
seik alapján megállapítható, hogy különösen tájékozottak 
voltak Magyarország esetében. 

A holland diplomata sarokköve volt annak a kora új-
kori információs hálózatnak, amelyet diplomáciai tevé-
kenységéhez használt. De mik voltak ezek a tevékenysé-
gek? Brederodius külhoni politikájának magja két részből 
állt: erősíteni a protestáns vallás támogatóit, és ellenállni a 
katolikus dominanciának Európában.36 Ebben osztozott a 
Skóciától és Angliától egészen Erdélyig húzódó kapcsolat-
rendszerébe tartozó hasonlóan gondolkodókkal is. kelet-

34 Wilhelmus Rood, Comenius and the Low Countries. Some Aspects of Life and 
Work of a Czech Exile in the 17. Century, Amsterdam, van Gent [etc.], 1970, 
24.

35 Bongarsiusról, lásd: Ruth kohlndorfer-fries, Diplomatie und 
Gelehrtenrepublik: Die Kontakte des französischen Gesandten Jacques Bongars 
(1554-1612), tübingen, Max Niemeyer, 2009 (frühe Neuzeit/ Studien und 
Dokumente zur deutschen Literatur und kultur im europäischen kontext 137) 
(h.n., 2003). Bongars 1606-ban írt Bocatius diplomáciai utazásáról és letartóz-
tatásáról. L. Sahin-tóth Péter, A francia külpolitika és a Bocskai-felkelés = A 
tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, Szerk. 
Glatz ferenc, Bp., MtA történettudományi intézet, 1993, 131, n. 24. A 
Magyaroszagra vonatkozású iratok Bongarsius gyűjteményben, lásd: Catalogus 
codicum Bernensium (Bibliotheca Bongarsiana), szerk. hermann haagen, Bern, 
haller, 1875, ua., ²1974, 140.

36 Sibeth, „Friede…” i. m.,  479–502.

Európa protestáns régiói és különösen a kálvinista terü-
letek külön jelentőséggel bírtak a hollandok számára. Egy 
magyar kálvinista fejedelem felkelése a katolikus habs-
burg uralkodó ellen közép-Európában természetesen az 
ő figyelmüket is felkeltette. ily módon nem meglepő, hogy 
Brederodius, mint a „lázadók követe”,37 érdeklődni kezdett 
az események iránt.38 Brederodius 1606. július 7-én a kö-
vetkező címmel küldött dokumentumot a parlamentnek: 
Responsum ab ordinibus Transilvaniae ad Legationem Regis 
Poloniae datum mense Maio (etc.) 1605.39 Ez a szöveg össze-
függésbe hozható a Bocskai-udvar lengyel kapcsolataival 
és Bocskai magyar követének, illésházy istvánnak a len-
gyel udvarba vezetett diplomáciai küldetésével. Azt nem 
tudjuk, hogy Brederode miért értesítette a hollandokat a 
lengyel–magyar kapcsolatokról. valószínű, hogy Brederode 
Bocatiustól kapta ezt a szöveget és így került hollandiába. 
Ez a dokumentum, tudomásom szerint, a Bocskai-felkelés 
első nyoma a holland parlament megőrzött iratai között.40

Brederode közvetlenül is a felkelés részesévé vált. Amint 
már említettük, segítséget nyújtott a magyar diplomaták-
nak a németekkel való tárgyalások során. Sőt, más módon 
is segítette őket, amint azt a Bocatius utazótáskájában ta-
lált, Németalföldről származó könyvek, levelek és egyéb 

37 Sibeth, Gesandter…, i. m., 22.
38 Brederodius magyar és egyéb közép-európai kapcsolatairól részletesebben l.: 

teszelszky, Early Modern…, i. m.
39 A Brederodius által küldött szöveg pontos eredetét nem találtam meg. össze-

függésben kellett állnia a Legatio ungarica as S.R.Mtem Poloniae simul et 
respondummal, L.: Magyar Országgyülési Emlékek,. szerk. károlyi Árpád, Xi., 
Bp., Ráth Mór, 1899, 184. Ez a szöveg 1605. július 15-i keltezésű. A szöveg egy 
másik verziója a jankowich-kódexben található, amely az egykor illésházy ist-
vánhoz tartozó dokumentumokból áll. Regi Poloniae recitata, et scripto 
exhibita cracoviae, anno 1605 die 15-a julii. L.: Gr. Illésházy István Nádor föl-
jegyzései 1592–1603; Hídvégi Mikó Ferencz históriája 1594–1613. Bíró Sámuel 
folytatásával = Magyar Történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica), 
szerk. kazinczy Gábor, vii, Pest, Eggenberger, 1863. 316–331.

40 Responsum ab ordinibus transilvaniae ad Legationem Regis Poloniae datum 
mense Maio (etc.) 1605.  Algemeen Rijksarchief (ARA) Den haag SG 
Duitsland 6016 i. Az információt ezúton is köszönöm uwe Sibethnek.
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iratok bizonyítják. A különböző dokumentumokat három 
csoportra osztom: azokra, amelyek kapcsolatba hozhatók a 
holland külpolitikával; azokra, amelyek Orániai Móric her-
ceg, a holland kormányzó megbízásából, Brederodius által 
kifejtett propagandával kapcsolatosak; illetve azokra, ame-
lyek a holland nemzeti politikával hozhatók összefüggésbe.

A három csoportba tartozó dokumentumokat össze is 
fogom vetni a Bocatius által hozott hasonló iratokkal. Az 
első csoport mindössze egy tételt tartalmaz, amelyet egy 
kerek csomagban („runden Wadtsack”) találtak meg.41 A 
dokumentum egy kézirat, amely Németalföld Spanyolor-
szággal szembeni támogatásának szükségességéről szól.

Brederodius ezt a közelgő, 1606-os birodalmi gyűlés 
alkalmából írta és publikálta, hasonló iratokkal együtt.42 
Megbízható barátokkal együttműködve dolgozott, majd 
amikor egy fejedelmi udvarban hivatalos látogatást tettek, 
eljuttatták az iratokat a szövetségeseknek, akik informális 
találkozók keretében gyakran megvitatták azokat az ud-
vari tanácsosokkal.43 Nagyon valószínű, hogy Bocatius is 
hasonló módon jutott az irathoz a Brederodiusszal folya-
tatott találkozója alkalmával. A szöveg összehasonlítha-
tó a híres Quaerelae, excusationes cum protestatione Regni 
Hungariae praesertim partium superiorum coram Deo et tot 
orbe Christiano című kiáltvánnyal (1605. tavasz), melyet 
„szerencsi kiáltvány”-ként is emlegetnek.44

41 Memoriall des jenigen so der herr General Stadtten der vereinigten 
Niederlendischen Provincien, uf die praetendirte Spanische Monarchi in 
achtzunemen undt wol zu consideriren erachten, damit thun undt sunsten 
undt andern Stenden des Reichs ihnen zu einer Assistentz zu bewegen. 
Bocatius, Opera…, i. m., 471.

42 Sibeth, „Friede…” i. m., 4, 6.
43 Sibeth, Gesandter…, i. m., 31–39.; uO., „Friede…” i. m., 4–6.
44 h.n., Quaerelae, excusationes cum protestatione Regni hungariae praesertim 

partium superiorum coram Deo et toto orbe christiano. MOE, Xi, 169–184. 
Egy része magyar fordításban megtalálható. Benda, A Bocskai…, i. m., 93–102.; 
Magyar történeti szöveggyűjtemény, ii/1–2., szerk. Sinkovics istván Bp. 1968. 
285–300. fordítása részben helytelen. többek között a sceptrum szó ‘korona’ ki-
fejezéssel van lefordítva, ezen kívül hiányzik például a császári koronáról szóló 
rész. Uo., 290–295. Lehetséges, hogy egy másik kézirat alapján történt a fordítás. 
Lásd még az alábbi részletes elemzést. teszelszky, De sacra…, i. m., 101–110.

A Bocskai-felkelés nemzetközi kontextusának megér-
tése szempontjából döntő jelentőségű szövegben, az eu-
rópai nyilvánosság előtt kerülnek megvédésre a felkelés 
politikai céljai. Ennek egyik kézirata Bocatius táskájában 
is megtalálható volt.45 A „szerencsi kiáltvány” eljutott Eu-
rópába, franciaországban és Angliában is kinyomtatták, 
csak hollandiában nem, ennek oka ismeretlen.46 Szintén 
találtak egy ismeretlen, Bocskaitól származó, a birodalom 
fejedelemségeihez és birtokosaihoz szóló bocsánatkérést, 
amely egy régi szoknyába vagy kabátba („alten rock”) volt 
csomagolva.47

A dokumentumok második csoportja a Brederodius 
által Orániai Móric herceg (Maurits van Oranje), Nassau 
grófja, a holland kormányzó megbízására kifejtett propa-
gandával kapcsolatos. A hercegről szóló egyik nyomta-
tott dalnak nem kevesebb, mint három példányát találták 
meg.48 Ez a híres és közismert „Wilhelmus” egyik válto-

45 item quaerelae etc- Excusationes et protestatio Regni hungariae praesertim 
partium Superiarum coram Deo ac tot orbe christiano et. incipit: Agniscerte 
certe et fateri vicinos hungariae christianos oportet etc. Neben zu Ende 
angehengter Protestation in fol[io], 4 Bletter. Bocatius, Opera…, i. m., 472. 
Ezt az eredeti példányt itt lehet találni: öStA Wien, hhStA ungarische 
Akten comi. fasc. 394. konv. A. 1605, fol. 1r.-15v. 

46 S.n., Déclaration des seigneurs et Estats du royaume de Hongrie contenant les raisons 
qui les ont meu à s’opposer, par armes, aux violences et oppressions faites aux habitants 
du dit pays par les gens de l ’Empereur. - s.l., 1605, S.n.,  A Declaration of the Lordes 
and states of the Realme of Hungarie, contayning the reasons which mooved them to 
oppose the violence practised upon the inhabitants of the foresaid countrey by the 
Emperours subiects. Tr. out of French. (24 ap. 1605) (London, 1605), British 
Library 1193.k.35.(1) és Bodleian Library, Oxford, 40 E 3(5) Art.BS., Makkai 
László, “Bocskai és Európai kortársai”, történelmi Szemle, 1974/4, 487; Makkai 
László, “A Bocskai-felkelés” = Magyarország története 1526-1686, i, szerk. Pach 
Zsigmond Pál - R. várkonyi Ágnes, Bp., Akadémiai, 1987, 742, Robert j. W. 
Evans, The Making of the Habsburg Monarchy:1550-1700, Oxford, clarendon, 
1979, 267. A francia kiadásra l.: Sahin-tóth, A francia külpolitika…, i. m., 
128–131. Említésre méltó, hogy Bocatius poggyászában három francia nyelvű 
levél is volt, melyeket a német titkár nem tudott elolvasni: item ein einem 
versigelten Packetlein etzliche Brieff e, stehet uf dem Paketlein außwendig. A. 
Monsour 2. Monsour Le Baron de etc. R. Mit ferner frantzösischer uberschrift 
. Bocatius, Opera…, i. m., 468.

47 Excusatio ad status et ordines Romani Imperii universamque Christianitatem. Uo., 475.
48 Drei gedruckte Exemplaria jedes uf eines halben Bogen eine Seiten, deßen 

intitulatur. Ein new undt christlich Liedt Mauritio Graven von Naßaw. Uo., 474. 
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zata, amely a múlt században vált holland nemzeti him-
nusszá.49 A Móricról írt dal összehasonlítható a Militaris 
congratulatio comitatus Bihariensis című művel, amelyet 
Debreczeni Szappanos jános udvari történetíró írt Bocskai 
vezetői képességeiről 1605-ben.50 A Bocatius kocsijában 
elhelyezett fekete táskában még további négy dokumen-
tum található Móricról és győzelmeiről.51 Mivel Bocatius 
poggyászában számos holland városról készült térkép volt, 
jogosan feltételezhetjük, hogy Bocatius el akart látogatni 
Németalföldre.52 A térképek pontos címe és részletes le-
írása alapján azonban megállapítható, hogy ezek a tételek 
Móric herceg híres holland győzelmeinek propagandacélú 
nyomtatványai („historieprenten”) voltak. A Németalföld 
keleti részén fekvő kicsiny erődváros, Grave városának 
térképe az 1602. szeptember 2-i győztes csatára utal.53 A 

49 Az egyetlen általam talált változat: s. n.: Ein new vnd christlich Liedt, gemacht zu 
ehren vnd wolgefallen dem… Kriegsfürsten Mauritio Grauen von Nassaw etc. 
Wilhelms Printzen von Vranien […] löblichen sohne, darinnen die capitael 
buchstaben seiner Printzlichen Gnaden namen mitbringen, heydelbergae [1608]. 
közli D. f. Scheurleer, Bijdragen tot een repertorium der Nederlandsche 
Muziekliteratuur, tijdschrift der vereeniging voor Noord-Nederlands 
Muziekgeschiedenis, 4(1914), 21. Ezt a szöveget 1608-ban adták ki 
heidelbergben a holland herceg képmásával. Lehetséges tehát, hogy Bocatius 
példánya egy korábbi kiadás volt.

50 joannes S. Debrecenis, Militaris congratulatio Comitatus Bihariensis: Ad 
Ilustrissimum Principem et Dominum, Dn. Stephanum Botskai de Kis Maria... , 
Debrecen, 1605, MtA RMk i. 397

51 teszelszky, De sacra…, i. m., 95–101.
52 Dicta Deo vindici Mauritio principi assertori, ordinib[us] foederat. Anno 1604 

Arnhemi Geldriae excus[a]. in: ii/B inventaria 5. Bocatius, Opera…, i. m., 478. 
item, Relation oder eigentliche Erzehlung von dem hehrlichenn und 
wollgeordnetenn feldtzuge etc. herrn Mauritii Prince vom Orangien etc. neben 
einem darann gefasseten langen kupff erstuck, gedrucktt zum Amsterdam durch 
cornelium Nicolaum anno 1603. Uo., 479. Effi gies Mauritii D[ei] G[ratia] nati 
Auran[iae] Principis, comitis Nassau anno 1599. abgedrucktt. uo. Effigies 
D[omini] Mauritii principis Auran[iae] noch eins, anno [15]98. abgedrucktt. Uo. 
Sajnos nem sikerült ezeknek a tételeknek a nyomára bukkanni.

53 Abunterfeitunge der Starcken Stadt Grave. Uo. Eine grosse Mappa, quae 
inscribitur: tabula topographica, in qua pars magna insulae Bommeliae etc. 
Uo. item noch eine Mappa, inscribitur: typus insignis illustriss[imorum] 
D[ominorum] ord[inum] foederatorum Provinciae classis, qua flandriam 
petierunt et casandam appulerunt, anno 1604. April[is] 25. Uo.

Orániai Móric herceg
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Bommelerwaardról, a Maas és a Waal folyók közti kö-
zép-németalföldi kis területről készült térkép Zaltbommel 
városának 1599-es elfoglalását ábrázolja. Az utolsó tér-
kép a flandriai kikötő, Sluys 1604-es sikeres ostromának 
megjelenítése.54 Ez volt Móric utolsó katonai győzelme és 
katonai karrierjének megkoronázása.55 Az említett térké-
peken részletesen ábrázolták a csatatereket azokkal az erő-
dítményekkel együtt, amelyeket Móric elfoglalt. Ezeket az 
Európa-szerte híres holland erődökről készült nyomtatvá-
nyokat a katonai hadvezérek is használták erődök építése-
kor, illetve hasonló támadások kidolgozásakor.56 ily módon 
tehát Bocskai és hadvezérei számára is igen hasznosak le-
hettek. Az összes, ehhez a csoporthoz tartozó nyomtatvány 
Brederodius egy másik fontos feladata szempontjából is 
vizsgálható, mégpedig az Orániai Móric herceg érdekében 
54 typus insignis illustriss[imorum] D[ominorum] ord[inum] foederatorum 

Provinciae classis, qua flandriam petierunt et casandam appulerunt, anno 
1604. April[is] 25. / fLORiS BALtASAR […] (second condition). 
universiteitsbibliotheek Leiden, cOLLBN Port 37 N 50.

55 j. j. G. Beelaerts van Blokland, Maurits – Prins van Oranje – Graaf van 
Nassau – Redder van de Republiek. 1567–1625, Oosterbeek, Beelaerts van 
Blokland, [1999], 113.

56 johannes Arndt, Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648. 
Politisch-konfessionelle Verflechtung und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg, 
cologne–Weimar–vienna, Böhlau, 1998, 252.

külföldön kifejtett propaganda nézőpontjából. Bocatius 
feladata hasonló volt Brederodiuséhoz, így hasonló nyom-
tatványokat is vitt magával Németországba. Egy Bocskai 
fejedelemről készült nyomtatványból tíz példány is a tu-
lajdonába került, amely az éppen ez idő tájt kölnben tar-
tózkodó id. chrispijn de Passe metszetével (1605) azono-
sítható.57 Bocatius magával vitte Bocskai török koronával 
történő koronázásáról szóló híres leírását is.58 vitt magával 
még egy térképet Magyarországról és Erdélyről, amely 
szintén propagandacélokat szolgálhatott.59

A harmadik csoportba tartozó tárgyak a holland nem-
zeti politikával kapcsolatosak. A hibás, Curia Hollandriae 
címmel ellátott tétel egy 1598-as rézmetszetre vonat-

57 item zehn Exemplaria von kupferstuck Abdruck undt stehet unter dem 
Brustbilde Stephanus Botskay de kismaria, Princeps transsylvaniae, partium 
regni hungariae Dominus et Siculorum comes an[no] 1605. Desumpta inscriptio 
ex Dalaris argenteis ab ipso cusis. Bocatius, Opera…, i. m., 473. Lásd: Gyulai 
éva, Bocskai címerreprezentációja = „Frigy…” i. m., 56. A Bocskairól készült kü-
lönböző nyomtatványokról jó áttekintés található az 56–57. oldalon.

58 Relatio vel Epistolica commemoratio conventus inter Serenissimum hungariae, 
transylvaniae, valachiae transalpinae principem etc. [rec. et] inter Mahumetem 
vezerium habiti in campo Rakos ex adverso ripae Danubii et Budensis civitatis. 
Die undecima Novem[bris] in festo nimirum D[ivi] Martini an[n]o Do[mi]ni 
1605. Bocatius, Opera…, i. m., 468.; item Relatio vel Epistolica commemoratio 
conventus inter serenissi[mum] hungariae transylvaniaeque principem et inter 
Mahemetem vezerium, habiti in campo Rakos ex adverso ripae Danubii et 
Buden[sis] civitatis die 11. Novemb[ris] in festo nimirum D[ivi] Martini a[nn]o 
605. Ad amicum άδηλον. Per joannem Bocatium, hatt 17 folio met dem titull. 
uo. 472.; item in quarto geschrieben also intuteliert: Relatio vel epistolica 
commemoratio inter Sereniss[imum] hungar[iae] transylvaniaeque Principem 
et inter Mahumetem per joannem Bocatium. Uo., 475.

59 item sonderlich eine gedruckte Landt taff ell stehet oben, 43–44, septentrio 
45–46 etc. unten stehet johan sibmacher Noriberg[ae] faciebat et excudebat 
an[no] 1603. Bocatius, Opera…, i. m., 473. Az alábbi tétel lehetett az említett 
Magyarország-térkép: hieronymus Ortelius, Chronologia Oder Historische 
beschreibung aller Kriegsemporungen und belägerungen der Stätt und Vestungen 
auch Scharmützeln und Schlachten so in Ober und UnderUngern auch Sibenbürgen, 
mit dem Türcken von Ao. 1395. biß auff gegenwertige Zeitt gedenckhwürdig gesche 
hen/ Alles […] Zusamen verfast und mit fleiß beschriben durch hieronymum 
Ortelium Augustanum. Auch mit schönen kupff erstücken sampt einer 
Mappen oder Landtaff el so darzu ge horig gezieret. Nürnberg, 1603. A térké-
pet johann Sibmacher készítette és adta ki Nürnbergben.

Curia Hollandiae
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kozik, amelynek pontos címe Curia Hollandiae.60 Ez a 
„Binnenhof ”, a holland grófok középkori hágai vadászkas-
télya belső udvari épületeinek ábrázolása.61 A középkor-
tól napjainkig ez a holland politika központja. Németal-
föld rendi gyűlésének, a holland parlamentnek a székhe-
lye, amely 1593 óta naponta ülésezik itt. Ennek a képnek 
ugyanaz volt a funkciója, mint Bocskai szimbolikus udva-
rának kassán: az európai közvélemény számára képet adni 
a holland politikáról, és felhatalmazást szerezni a nemzet-
közi aktusokhoz. Bocatius szintén szerzett két példányt 
a híres hugo de Groot (Grotius) munkájából.62 Grotius 
ezt a könyvét tizenöt éves korában írta, híres jogi munká-
it megelőzően. A kötet latin nyelvű verseket tartalmaz a 
pápáról, a francia királyról (iv. henrik), a spanyol király-
ról, Albertről, Ausztria főhercegéről, az angol királynőről 
és az erejüket egyesítő holland rendekről. A mű akkor ke-
letkezett, amikor Grotius a kor vezető politikusát, johan 
van Oldenbarneveltet kísérte a francia királyi udvarba egy 
diplomáciai küldetésre. Ott, mint „csodagyereket” mutat-
ták be iv. henrik francia királynak. A fent említett versek 
részét képezték küldetésének: megakadályozni, hogy Spa-
nyolország és franciaország békét kössön egymással, és tá-

60 item in patenti forma curia hollandriae [!], abgedruckt im kupffer Stuck. Uo., 
479.

61 henricus hondius Gillis de Saen után, CURIA HOLLANDIA, hagensis, 
1598. size 29.9 x 47,2 cm. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. L.: 
Martin van Gelderen, Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de 
Nederlandse opstand (1555–1590), hilversum, verloren, 1991, 86.

62 Zwey exemplaria in 4-to gedrucktt und ungebunden undt hatt jedes 2 Pogenn 
intituliret hugeiani Grotii Batavi, Pontifex Romanus; Rex Galliarum; Rex 
hispaniarum; Albertus cardinalis; Regina Angliae; Ordines foederati. Ex Of-
ficina Plantiniana anno 1599. Bocatius, Opera…, i. m., 473. hugeiani Grotii 
Batavi [hugo Grotius], Pontifex Romanus, Rex Galliarum, Rex Hispaniarum, 
Albertus cardinalis, Regina Angliae, Ordines Federati, Ex Offi cina Plantiniana, 
Apud christophorum Raphelengium, Academiae Lugduno-Batavae 
typographum. (1. kiadás: Lugdunum Batavorum [Leiden], 1598). A modern 
kiadás: De Dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke dichtwerken, ii/ i, 
szerk. B. L. Meulenbroek, Assen, van Gorcum, 1972, 71–131.

mogatni Németalföld függetlenségi harcát.63 Ez a munka 
a pápaság és a spanyol habsburgok politikai intrikáinak 
veszélyeit hangsúlyozza, és pozitív képet fest Németal-
földről és szövetségeseiről, franciaországról és Angliá-
ról. Elképzelhető, hogy Brederodius is részt vett ebben a 
küldetésben, és a könyv az ő gyűjteményéből származik. 
Brederodius közvetlenül felajánlotta szolgálatait a hol-
land parlamentnek, amikor 1595-ben Párizsba költözött. 
Akkortól kezdve dolgozott holland diplomataként.64 Egy 
másik, szoros politikai tartalmat hordozó tétel, Willem 
verheiden holland orációjának latin fordítása.65 A beszéd 
a holland parlamentben hangzott el a spanyol armada fö-
lötti angol győzelem alkalmából.66 A szerző nemcsak sür-
geti honfitársait, hogy védjék meg a holland batávok ősi 
szabadságát, és kételkedjenek fülöp megbékítési politiká-
jában, hanem figyelmezteti is őket a pápa, a habsburgok és 
a katolikusok világuralomra és az univerzális monarchiára 
irányuló aspirációira.67

Miért kaphatta vajon Bocatius ezeket a holland nyom-
tatványokat Brederodiustól, és mi állhatott ennek a nagy 
ajándéknak a politikai hátterében? Nem rendelkezünk 
egyértelmű bizonyítékokkal arra vonatkozóan, hogy mind-
ez mit is jelentett. Ezek a tételek nem tekinthetők pusztán 
rituális ajándéknak az értelmiségi hálózatokon belül folyó 

63 E. Bodkin, The Minor Poetry of Hugo Grotius, transactions of the Grotius 
Society, 1927/13, 95–100.

64 feenstra, Pieter Cornelisz. van Brederode…, i. m., 437–438.
65 ingenua et vera oratio ad regem christianissimum perscripta, de eo, quod 

postulatur, ut jesuitae restituantur in regno Galliae. Editio secunda. Lugduni 
Batavorum 1603. Dabey auch gebunden in 8-vo de iure belli Belgici, oratio 
casparis caspasii hagae comitis, excus[a] anno [15]99, ii/B inventaria 5. - 
Bocatius, Opera…, i. m., 478.

66 Martin van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt 1555–1590, 
cambridge, university Press, 1992, 206.

67 Willem verheiden, De iure Belli Belgici adversus Philippum regem Hispaniarum 
oratio nobilis Belgae […]: seorsum acc. Principeps auriacus sive Libertas defensa, 
tragoedia nova Casp. Casparii… (hagae comitis [hága], 1599). Az alábbi mű 
18. századi kiadását használtam: Willem verheiden, Spanish oration, London, 
1738.
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kommunikáció (Respublica Litterae) rendszerében.68 A je-
lentőségük kapcsolatban állhat a protestáns Orániai-ház és 
a holland politika magyar politikai térben játszott szimbo-
likus szerepével. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Német-
alföld a 17. század elején a mintaállam szerepét töltötte be 
a protestáns Európa többi országának szemében.69 Bár ez 
az „ideális” ország valójában köztársaság volt, a kormányzó 
Orániai Móricot és vilmost uralkodói dinasztiaként tartot-
ták számon Európában. Az európai protestáns fejedelmek, 
és talán maga Bocskai is, ezt a példát követve formálták sa-
ját udvarukat. Mindemellett a hollandiában zajló politikai 
események és az Orániai-család jelentős szerepet játszott 
a magyarországi katolikusok és protestánsok, különösen 
a kálvinisták, kora újkori vitáiban. Pázmány Péter és más 
katolikus szerzők Orániai vilmos sorsát hozták fel negatív 
példaként a kálvinizmus gyengeségére, míg Pataki füsüs 
jános 1622-ben Orániai Móricot mintafejedelemként 
ábrázolta.70 Az összes irat, amit Bocatius Brederodiustól 
kapott, ily módon a magyarországi ideológiai harcot, vala-
mint Bocskai kora újkori udvarának felépítését szolgálhat-
ta volna, ha eléri célját.

Az utazótáskában található legtöbb dokumentum 
hordoz egy rejtett, mögöttes üzenetet is, mivel azok 
Brederodius saját politikai gondolkodását is tükrözik. 
Grotius és verheiden könyveinek fő gondolatmenete igen 
hasonló Brederodius politikai nézeteihez. uwe Sibeth né-
met történész szerint Brederodius az Antikrisztust látta 
a pápában és a spanyol uralkodóban, akik a világ feletti 
uralomra és univerzális monarchiára törnek.71 Az európai 

68 Marcell Sebők, The Benefits of the Republic of Letters: Humanist Correspondence 
Revisited = In Search of the Republic of Letters. Intellectual Relations between Hun-
gary and the Netherlands, szerk. Arnoud visser, Wassenaar, NiAS, 1999, 32.

69 Wittman tibor, A magyarországi államelméleti tudományosság XVII. század 
eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius, filológiai közlöny, 2(1957), 
55–57.

70 Uo., 59.
71 Sibeth, Gesandter…, i. m., 36–37.; uO., Friede…” i. m.,  479–502.

háborút, manicheánus kifejezéssel élve, a jó gonosz elleni 
harcaként értelmezte. Az európai protestánsoknak egyesül-
niük kell az Antikrisztus és a katolikus ellenség ellen, tájé-
koztatniuk kell egymást a katolikus veszélyről, és közösen 
kell reagálniuk.72 Így már érthető, hogy Brederodius támo-
gatta a magyar kálvinista fejedelem követét, és biztosította 
számára ezeket a politikai műveket. Ez lehetett az euró-
pai protestánsok keserű ideológiai harcának újabb lépése a 
katolikus világuralom ellen. Nem tudjuk, hogy a Bocatius 
kocsijában talált elméleti munkák szintén Brederodiustól 
származnak-e, habár a már említett ideológiai szempont 
alapján ez igen valószínű. Számos tétel jelentősnek tekint-
hető a protestáns rendi ellenállás-elmélet európai fejlő-
dése szempontjából. Egy példa erre a jegyzéken található 
könyv: Ingenua et vera oratio ad regem Christianissimum 
perscripta, de eo, quod postulatur, ut Jesuitae restituantur 
in regno Galliae, amely Antoine Arnauld, a híres francia 
ügyvéd, iv. henrik államtanácsosa, ismert francia nyelvű 
beszédének latin kiadása.73 A beszéd 1594-ben a jezsui-
ták ellen hangzott el, felróva nekik, hogy nem támogatják 
megfelelően a protestánsról katolikus vallásra frissen áttért 
uralkodót.74 Bocatius a mű hanauban készült kiadásából 
tizenhat kötetlen példányt vitt magával. A könyv egy má-
sik példánya a már említett, a holland verheiden által írt 
pamflettel volt egybekötve. A fekete útitáskában szintén 

72 Sibeth, Gesandter…, i. m., 31, 37.
73 ingenua et vera oratio ad regem christianissimum perscripta, de eo, quod 

postulatur, ut jesuitae restituantur in regno Galliae. Editio secunda. Lugduni 
Batavorum 1603. Dabey auch gebunden in 8-vo de iure belli Belgici, oratio 
casparis caspasii hagae comitis, excus[a] anno [15]99. - Bocatius, Opera…, 
i. m., 478.; ingenua et vera oratio ad Regem christianissimum perscripta, de eo, 
quod postulatur, ut jesuitae restituantur in regno Galliae. Editio 2-da. Dieser 
sein 16 exemplaria ungebunden, undt Lugduni anno 1603 gedrucktt. Uo., 479.

74 [Antoine Arnauld], Ingenua et vera Oratio ad Regem christianissimum 
perscripta, de eo quod postulatur: ut Iesuitae restituantur in regno Galliae. Uná cum 
locorum quorundam et phraseon, quae illis, quibus res Gallicae non ita notae, 
obscurae, et dubiae videri possent declaratione, Lugduni Batavorum [hanau!], 
1603. (2. kiadás, amelyet Wilhelm Antonius adott ki hanauban.)
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nem kevesebb, mint tizenhat példányt találtak a Vindiciae 
Contra Tyrannos című műből.75 Ez a munka a komoly ha-
tással bíró hugenotta traktátussal azonosítható, amelyet 
egy Stephan junius Brutus álnevet használó szerző írt, és 
amely 1579-ben Bázelben került először kiadásra.76 A mű 
a hugenották elnyomástól való félelmét tükrözi a Szent 
Bertalan-éjszakai mészárlás után. A munka protestáns 
ellenállást hirdetett a francia koronával szemben, és ezt 
az ellenállást egyfajta társadalmi szerződés elve alapján 
próbálta igazolni.77 Ebben a műben az ismeretlen szerző 
igyekszik megválaszolni az alábbi kérdéseket: vita esetén 
istennek engedelmeskedjünk-e az uralkodó helyett? Ellen 
lehet-e szegülni az uralkodónak, aki megszegi isten tör-
vényeit, és elpusztítja az egyházat? Milyen mértékben és 
milyen jogon engedélyezett ellenszegülni annak az ural-
kodónak, aki elnyomja és tönkreteszi az államot? van-e a 
szomszédos uralkodóknak joguk segítséget nyújtani egy 
alattvalói által elnyomott uralkodónak? Ezek a kérdések 
a szerencsi nyilatkozatban is felvetésre kerültek, és fontos 
szerepet játszottak Bocskai ellenállási elméletében. éppen 
ezért érthető, hogy Bocatius ennek a munkának tizenhat 
példányát akarta hazavinni.

A Vindiciae Contra Tyrannos fontos lehet, hogy más né-
zőpontból is megérthessük Bocskai politikájának termé-
szetét. A szerző ebben a műben kifejtette a „népfelség” fo-
galmát, amely a közösség megszemélyesítésének eszméjé-
vel áll kapcsolatban.78 A „nép” kifejezés nem egy embercso-

75 item 16 gedruckte exemplaria in 8-vo, intuliret: vindictae contra tyrannos, 
sive de principis in populum, populique in principem legitima potestate. 
Stephano junio Bruto celea authore 1599. - Bocatius, Opera…, i. m., 78.

76 Stephan junius Brutus celta, Vindiciae Contra Tyrannos: Sive, De Principis In 
Populum, Populique in Principem, legitima potestate, Basel, 1579.

77 h. j. Laski, Historical introduction = A defence of liberty against tyrants: a 
translation of the Vindiciae contra Tyrannos by Junius Brutus, szerk. és ford. h. j. 
Laski, London, Bell, 1924, 34–44.

78 Martin van Gelderen, Introduction = The Dutch Revolt, szerk., ford. Martin 
van Gelderen, cambridge, university Press, 1993, xxx.

portra vonatkozik, hanem inkább arra az „állandó társadal-
mi keretre, ami által egyesítve vannak”.79 Ez azt jelentette, 
hogy a felségjog az „ősi intézmények, tanácsok, parlamen-
tek, kollégiumok és birtokok […] hálózatához” tartozott.80 
Ezek az intézmények többé-kevésbé megszemélyesítették 
az embereket, megtestesítve azt a „társadalmi köteléket, 
amely egy társadalomban egyesíti az embereket”.81 Brutus 
szavaival: „[…] a fejedelmeket isten választja. Minden 
egyén, egyesével, alárendeltje a fejedelemnek, így a nép és 
az állam tisztségviselőinek egésze, amely a testet képviseli, 
a fejedelem feljebbvalója. A fejedelem elfogadása és beik-
tatása során szövetség és szerződés köttetik közte és a nép 
között, amely hallgatólagos és kinyilvánított, természetes 
vagy polgári; más szóval, hűségesen engedelmeskedni kell 
neki; amíg igazságosan parancsol, és szolgálja a közössé-
get, minden embernek szolgálnia kell őt; amíg a törvények 
szerint kormányoz, mindenkinek alá kell rendelnie magát 
a kormányzásának; stb. A királyság tisztségviselői az őrzői 
és védelmezői ennek a szövetségnek és szerződésnek. ő, 
aki gonoszul és szándékosan megszegi ezeket a feltétele-
ket, kétségkívül zsarnok a gyakorlatában. Ezért az állam 
tisztségviselői a törvények szerint ítélhetik meg őt.”82

Bocskai a „népfelség” protestáns tanát használta, amikor 
kidolgozta saját kora újkori értelmezését a magyar nem-
zet ősi szabadságáról. Ez az értelmezés a magyar királyság 
középkori társadalmi keretéhez kötődik, de tartalmazott 
olyan új elemeket is, amelyekkel Bocskai, illetve szövetsé-
gesei bővítették jelentését. Szerintük a királyságban a fel-
sőbbség, amelyet Bocskai és mások is a „magyar szabadság-
ként” jellemeztek, hozzátartozott Magyarország ősi intéz-
ményrendszeréhez, éppúgy, mint a korona, az országgyűlés 

79 Lásd E. h. kossmann, Popular sovereignty at the beginning of the Dutch Ancien 
Régime, The Low countries. history yearbook, 14(1981), 4.

80 Uo., 4.
81 van Gelderen, Introduction…, i. m., xxx.
82 A defence of liberty…, i. m., 212.
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és az országgyűlés által választott király.83 A felkelés során 
ez az értelmezés számos politikai aktus alkalmával előke-
rült, mint például az országgyűlés, Bocskai fejedelemmé 
választása és koronázási ceremóniáján, továbbá számtalan 
írott formában, mint például a korábban említett Militaris 
Congratulatio comitatus Bihariensis, azaz a Querelae című 
műben, Bocatius műveiben, Bocskai leveleiben és végren-
deletében.84 Magyarország politikai intézményei a magyar 
népet személyesítik meg és a történelmi köteléket testesí-
tik meg. Bocskai és udvarnokai a kora újkori nemzeti azo-
nosságtudat egy új formáját adták a magyaroknak.

Más művek egyértelműen Bocskai közép-európai 
nemzetközi politikai stratégiájával és a szabadságharc 
alatti szoros török–magyar kapcsolatokkal vannak össze-
függésben. Ez a téma keskeny szállal köthető Brederodius 
és szövetségesei ideológiai harcához. Bocatius nem keve-
sebb, mint tizenöt példányt hozott a De Turcopapismo című 
pamfletből, amelyet eredetileg Londonban nyomtattak 
1599-ben.85 A jegyzéken szereplő tétel a hanauban készült 
második kiadás, bár a címlapon London megjelölés szere-
pel.86 Lehetséges, hogy ez a hanaui kiadás a Brederodius 
körüli értelmiségi körtől származott, de hitelt érdemlő bi-

83 teszelszky, De sacra corona…, i. m., 83–126.
84 Bocskai végrendeletével kapcsolatban l. Uo., 123–126.
85 item noch 15 gedruckte exemplaria De turcopapismo, hoc est de turcarum et 

Papistorum adversus christianam Ecclesiam et fi dem coniuratione, eorumque 
in religione et moribus consensione et similitudine. Liber unus. Eidem praeterea 
adiuncti sunt de turco etc. Libri quator. Londini excedebant Georgius Bischop, 
Radulphus Neuberie et Robertus Bariker. Anno 1604. in: Bocatius, Prosaica… 
i. m., 478–479.

86 [Matthew Sutcliffe], De Turco-papismo: hoc est, De Turcarum et papistarum 
aduersus Christi ecclesiam & fi dem coniuratione, eorumque in religione & moribus 
consensione & similitudine; liber vnus. Eidem prćterea adiuncti sunt, de Turco-
papistarum maledictis & calumniis, aduersus Gulielmi Gifford famosi pontifi cum 
Rom. & Iebusitarum supparasitastri volumen illud contumeliosissimum, quod ille 
Caluino-Turcismum inscripsit, libri quatuor. In quibus non tantům huius hominis 
leuissimi, sed etiam aliorum importunissimorum scurrarum aduersus orthodoxam 
Christi ecclesiam continenter latrantium, malitia & petulantia reprimitur, 
hominumque piorum fama ab eorum calumniis vindicatur, Londini [i.e. hanau], 
1604. British Library, 006189310.

zonyítékkal nem rendelkezünk erre vonatkozóan. A szö-
veg válasz a Calvino-Turcismus (1597) című műre, amelyet 
William Rainolds kezdett el, és William Gifford fejezett 
be.87 Rainolds és Gifford erőteljesen kritizálták a protes-
tánsokat a katolikusokkal szembeni bánásmódjuk miatt, s 
a törökökhöz és azok cselekedeteihez hasonlították őket.88 
Matthew Sutcliffe erre reagált De Turcopapismo című mű-
vében, amelyben egyenlőségjelet tett a katolikusok és a tö-
rökök politikája közt.89 A mű a világvégétől és az Antikrisz-
tus eljövetelétől való félelem hátterével íródott; a keletről 
érkező török fenyegetés egyértelmű jel volt Sutcliffe kortár-
sai számára. Párhuzamba állította a katolicizmus fenyege-
tését Angliában a távoli török veszéllyel, és figyelmeztetett, 
hogy mind a törökök, mind a katolikusok az Antikrisztus 
megtestesülési formái. Sutcliffe szerint annak érdekében, 
hogy Anglia megmeneküljön a török veszélytől, meg kell 
szabadulnia a katolikusoktól. Ez a könyv tehát mind a ka-
tolicizmus, mind a törökök elleni harc során használható 
volt, így Brederodius és Bocskai céljait egyaránt szolgálta. 
Ezeknek a műveknek a tartalmát összefüggésbe hozhat-
juk egy 1608-ban kiadott német pamflettel, amely egyebek 
között Bocskairól szól.90 Az ismeretlen szerző a török he-
lyett a pápát tartja az Antikrisztusnak, mivel a pápa többet 
árt a kereszténységnek. A szerző állítása szerint Bocskai és 
a magyarok sokat szenvedtek a pápa és szövetségesei ke-
zétől.91 Bocatius utazótáskájának egy másik idekapcsolódó 
tétele egy köteg ii. Mohamed szultántól származó levél; ő 

87 Anne Lake Prescott, English Writers and Beza’s Latin Epigrams: The Uses and 
Abuses of Poetry, Studies in the Renaissance, 21(1974), 107–108.

88 Stephan Schmuck, From Sermon to Play: Literary Representations of „Turks” in 
Renaissance England 1550–1625, Literature compass, 2(2006), 14.

89 Uo., 15.
90 S. n.: Der von Gott bestim[m]ten Zahlen deß Antichrists / 1260. endlicher Außgang 

unnd Ende / Apocal. 11. 12. 13.: Sampt widerholung / wie unnd welcher gestalt / 
gemeldte von Gott bestimpte Zahlen / diese  verschienene Jahr her/ bey deß jetzt 
regirenden Kaysers Rudolphi zeiten / auff s gewisseste zum offt ernmal zugetroffen. 
h. n., 1608. Wolfenbüttel, herzog-August-Bibliothek, 194.3 Theol. (8).

91 Uo., Aii-r.
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volt az első olyan oszmán uralkodó, aki komoly hadjáratot 
folytatott Magyarország ellen.92

A kötet szerkesztője egy Magyarország történelméről 
szóló összefoglalással és a török háborúk áttekintésével 
egészítette ki a kiadványt.93 Ez a mű is a törökökre figyel-
meztet, és az Európára leselkedő veszélyre. A jegyzéken 
található egyik, politikailag érzékeny kötetnek szoros kap-
csolata van a holland, német és magyar heidelbergi, protes-
táns értelmiségi közösséggel: Dissertatio de Idolo Hallensi 
Justi Lipsii.94 A pamflet a híres németalföldi filozófusnak, 
justus Lipsiusnak a halleni Szűz Mária szoborról írt mun-
kájára adott reakció.95 Lipsius ezt a művét, más források 
mellett, Árpád-házi Szent Erzsébet legendájának felhasz-
nálásával írta.96 A mű megjelenése nagy vihart kavart Eu-
rópában. Lipsius, ellentmondásos katolizálása után, magát 
elhivatott katolikusnak mutatta ebben a műben, ezért mint 
a protestantizmus európai ügyének elárulóját támadták.97 
A könyv, amelyet Bocatius haza próbált hozni, heves tá-
madás volt a vallásváltó Lipsius ellen.98 A szerző való-

92 Epistolae Mahometis, turcorum imperatoris ad Principes et populos diversos, 
diligentia M[agistri] hermanni vastelabi primatius editae. Exc[usae] 
Marpurg[i] cattorum anno 1604 in klein 8-vo. Bocatius, Opera…,i. m., 478.

93 hermannus vastelabus, Epistolae Mahometis Turcorum Imperatoris Ad 
Principes & populos diversos, multa prudentia acrimoniaq[ue] refertae: cum 
responsionibus eorundem non minus nervosis & aculeatis / Nunc demum diligentia 
M. hermanni vastelabi […] editae, Marpurgum cattorum, 1604. Wolfenbüttel, 
herzog-August-Bibliothek, Gv 1009.

94 Dissertatio de idolo hallensi justi Lipsii in 16-mo. Bocatius, Opera…,i. m., 
474.

95 justus Lipsius, Diva Virgo Hallensis, Beneficia ejus et miracula fi de atque ordine 
descripta, Antverpiae, 1604.

96 A Lipsius által használt magyar forrásokra vonatkozóan l.: vargha Anna, 
Iustus Lipsius és a magyar szellemi élet, Bp., Dunántúl Pécsi Egyetemi könyvki-
adó és Nyomda, 1942, 56–63.; teszelszky, De sacra corona, i. m., 177.

97 imre Mihály, Szenci Molnár Albert „Idea Christianorum”-a = Irodalom és ideoló-
gia…, i. m.. 236–237.

98 Egy másik ehhez kapcsolódó tétel: uf einem halbm Bogen Papier uf einer 
Seiten etzliche versus, erstlich in effi giem Pauli v. Papae. Sex disticha in Lipsii 
idolomaniam Sichemensem et hallensem. Zwo disticha; Aliud; drei disticha; 
Aliud; zwei disticha. item noch uf einem Stuck Papier funf disticha absque 
titulo geschrieben. - Bocatius, Opera…,i. m. 469.

színűleg Martin Lingelsheim, Szenci Molnár Albert és 
Brederodius barátja volt.99 Szenci Molnár, Bocatius jó ba-
rátja, indította a következő támadást Lipsius ellen az Idea 
Christianorum (1616) című munkájával, amely a Dissertatio 
de Idolo Hallensi folytatásának tekinthető.100 Ez egy újabb 
lépés volt a katolicizmus elleni európai harcban, s talán egy 
újabb jelként értékelhető arra vonatkozóan, hogy milyen 
szorosan kapcsolódott Magyarország Németalföldhöz az 
európai ideológiai konfliktusokban. A Bocatius-jegyzéken 
található más művek a protestánsok és a katolikusok közti 
aktuális európai politikai és vallási konfliktusokkal kapcso-
latosak. Egy Genfi-tóról készült gyönyörű holland térkép 
alsó szegélyén öt portré, valamint rövid életrajz található az 
egyházi reformerekről, johannes calvinusról, Guillelmus 
farellusról, Petrus viretusról, Theodorus Bezáról és Si-
mon Goulartiusról.101 A térképet Amszterdamban nyom-
tatták 1606-ban, és egy évvel később Gerard Mercator és 
henricus hondius híres atlaszában is felhasználták.102 Ez 
a nyomtatvány is a protestánsok ügyét propagálta Európá-
ban, és lehetett akár Brederodius ajándéka is. 

összefoglalva: mi is volt Bocatius kofferjének üzene-
te hollandiából? természetesen figyelembe kell vennünk, 
hogy az utazótáska tartalma soha nem érkezett meg a cím-
zetthez. Sőt, azt sem tudjuk, mi történt a fent bemutatott 
könyvekkel és iratokkal, de biztosan állítható, hogy nem 
értek el a célállomásra. Mégis, azon könyvek mennyisége 

99 S. n., Dissertatio de Idolo Halensi Justi Lipsii, Mangonio et Phaleris exornato atque 
producto, heidelbergiae, 1605.

100 Szenci Molnár Albert, Idea Christianorum Ungarorum sub tyrannide turcica, 
Oppenhemium 1616; imre, Szenci Molnár…, i. m., 236–237. – Brederodius és 
Szenci Molnár barátságára vonatkozóan l.: teszelszky, Early Modern…, i. m.

101 item in forma patenti eins kupff erstucks Abdruck, inscribitur: chorographica 
tabula, Lacus Lemanni locorumque circa iacentium, autore jac[obo] G. 
Genevensi. - Bocatius, Opera…,i. m. 479.

102 j. hondius, Chorographica tabula Lacus Lemanni locorumque circumiacentium. 
Auctore Iac. G. Genevensi, Amsterdam, 1606. (calvin, farellus, viretus, Beza és 
Goulartius portréival.) Sold at Drouot-Richelieu, Paris, 7 October 1991, Lot 
299.; tony campbell, Chronicle for 1991, imago Mundi, 44(1992), 140.
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és tartalma alapján, amelyet Bocskainak és tanácsadóinak 
szántak, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. Az in-
ventárium ismételten világossá teszi számunkra, hogy a 
Bocskai-felkelés nem egy elszigetelt esemény volt Európa 
barbár szélén, hanem erőteljesen gyökerezett az európai 
politikában. Megmutatja, hogy az európai propaganda, a 
nemzetközi politikai helyzet ismerete és a kurrens poli-
tikaelméleti munkák milyen jelentőséggel bírtak Bocskai 
udvara és tanácsadói, mint például Bocatius, számára. Szin-
tén jelzik ezek a művek, hogy milyen jelentőséggel bírtak a 
magyar események a kortársak számára szerte Európában. 
A Bocskai-felkelés tehát fontos esemény volt az európai 
protestánsok számára a pápai dominancia, a habsburgok 
és a katolicizmus elleni küzdelemben. R. várkonyi Ágnes 
szavait idézve: ez volt „Magyarország történelmének euró-
pai jelentősége”.103

103R. várkonyi Ágnes, Rákóczi állama és az európai hatalmi egyensúly, Studia 
caroliensia, 5(2004), 402.

Magyar diákok leideni 
peregrinációjának előzményei

a 17-18. században

Bozzay Réka

Protestáns magyar diákok észak-németalföldi pereg-
rinációjának kezdetét az első franekeri beiratkozástól 
számítjuk.1 franeker két évszázadon keresztül töltötte be 
a legfontosabb szerepet a magyar diákok németalföldi 
tanulmányaiban, a 19. századtól kezdve pedig utrecht a 
leglátogatottabb egyetem a protestáns magyar diákok kö-
rében. Bár nem a legfontosabb, de magyar szempontból 
mégsem elhanyagolható Leiden szerepe a magyarországi 
diákok németalföldi tanulmányait tekintve, ugyanis a 17. 
és 18. században 655 beiratkozott diákról tudunk, közülük 
többen másodszor, esetleg harmadszor is regisztráltatták 
magukat a rektor előtt, miután hosszabb-rövidebb időt 
más holland, esetleg angol intézményben töltöttek.2

Mielőtt útnak indulhattak volna a németalföldi, ezen 
belül is leideni úti céljuk felé, igen sokféle feltételnek kel-
lett megfelelniük.

hazai tanulmányok

A 655 beiratkozott diák többsége református vallású 
volt, így hazai tanulmányaikról a református kollégiumok 

1 Album studiosorum Academiae franekerensis (1585-1811, 1816-1844), kiad. 
Andreae S. j. fockema, és Th. j. Meijer, franeker, Wever, 1968, i, 446.

2 Bozzay Réka - Ladányi Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken 
1595-1918, Bp., ELtE Levéltár, 2007 (Magyarországi diákok egyetemjárása 
az újkorban, 15), 285.
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beiratkozási listái tájékoztatnak. A Leidenben tanuló diá-
kok itthoni tanulmányait két nagy periódusban vizsgálhat-
juk. A periódusok határa 1715, ettől az évtől kezdve ugyanis 
szinte kizárólag erdélyi diákok tanultak Leidenben, mivel 
ők részesülhettek az egyetem által létrehozott teológuso-
kat képző intézmény, a Staten college ösztöndíjában. A 
17. században 400 esetben lehetett megállapítani, hogy egy 
diák melyik hazai iskolát látogatta. itthoni tanulmányai-
kat gyakran nem is csak egy iskolában végezték, ugyanis 
alsófokú tanulmányaik során sokszor valamelyik kollégium 
kisiskoláját (ún. partikuláját) látogatták és csak később let-
tek az anyakollégium diákjai. ismerünk olyan diákokat is, 
akik külföldi peregrinációjuk előtt több hazai kollégiumot 
is meglátogattak, az ő estükben az utolsó ismert beiratkozás 
helyszínét tekinthetjük a küldő intézménynek.3 Az alábbi 
ábrákból is jól látható, hogy 1715-ig Debrecen és Sáros-
patak több diákot küldött Leidenbe, mint az erdélyiek, de 
Sárospatakról hatvannéggyel többen tanultak Leidenben, 
mint Debrecenből. A 18. századtól kezdve szinte kizárólag 
erdélyi kollégiumok küldték diákjaikat leideni ösztöndíjas 
helyre, ezért igen magas a kolozsvárról és Nagyenyedről 
Leidenben tanultak száma.

A kollégiumi beiratkozás és a leideni immatrikuláció 
közt eltelt időszak egyénenként igen különböző lehetett. 
Martonfalvi Sámuel, Martonfalvi tóth György debrece-
ni professzor fia 1694. április 10-én írta alá a Debreceni 
kollégium törvényeit,4 1700 júniusa és szeptembere között 
iratkozott be franekerbe,5 majd 1701. szeptember 23-én 

3 Pl. Dési Márton, aki Désen, Nagybányán, később Szatmáron (1654.), Debre-
cenben (1656. 1. 28.), Sárospatakon (1661. 6. 4.) vagy felvinczi Sándor, aki 
felvincen, Enyeden, váradon (1655.), Debrecenben (1659.), Sárospatakon 
(1662) tanult. Mindkét esetben Sárospatakot tekintettük a küldő intézmény-
nek. 

4 tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (ttREL) ii. 28. a. főiskolai 
növendékek névsora 1588-1791.

5 Fockema, meijer, i. m., Nr. 9941.

Leidenben találjuk.6 A legtehetségesebb diákok akár keve-
sebb, mint hat év alatt is befejezhették kollégiumi tanul-
mányaikat. Padányi istván 1620. december 10-én iratko-
zott be Sárospatakon,7 majd Szepsiben lett rektor, de 1625. 

6 [Samuel Martonfalvi] Album Studiosorum Academiae Lugduno - Batavae, 
MDLXXV-MDCCCLXXV: accedunt nomina curatorum et professorum per eadem 
secula’s, kiad. W. N. du Rieu, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1875, 766.; 
universiteitsbibliotheek Leiden, Archief van Senatus en faculteiten (ASf), 
volumina inscriptionum, 13. köt., 86. 

7 hörcsik Richárd, A sárospataki református kollégium diákjai 1607-1777, Sáros-
patak, 1998, 53.
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5 FOCKEMA, MEIJER, i. m., Nr. 9941. 
6 [Samuel Martonfalvi] Album Studiosorum Academiae Lugduno - Batavae, MDLXXV-MDCCCLXXV: accedunt 
nomina curatorum et professorum per eadem secula’s, kiad. W. N. du RIEU, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1875, 
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szeptember 14-én már franekerben találjuk,8 két hónappal 
később pedig Leidenben.9

Azoknak az - elsősorban arisztokrata származású - di-
ákoknak a hazai tanulmányairól, akik kiutazásuk előtt nem 
valamelyik kollégiumban vagy gimnáziumban tanultak, 
hanem otthon magántanító oktatta őket, igen keveset tu-
dunk. Néhányan közülük éppen ezeknek a magántanítók-
nak a kíséretében jutottak ki külföldre. Az ifjabb teleki 
Ádám otthon, kolozsváron Bodoki józsef magántanítvá-
nya volt, együtt utaztak Bécsbe, majd útjukat külön foly-
tatva Leidenben találkoztak újra. 10

felsőbb hatóságok intézkedései

A diákok külföldi tartózkodását mind az egyház, mind 
az állam szabályozta. Az egyházi határozatok (a zsinati, 
az erdélyi főkonzisztóriumi, vagy a kollégium professzo-
ri tanácsának a határozatai) főleg a református egyházban 
megfogalmazott új teológiai jelenségekkel vagy a teológus-
hallgatók külföldi útja előtti vagy közbeni viselkedésével 
foglalkoztak, valamint ezen határozatok alapján állították 
ki a diákoknak a külföldi beiratkozáshoz szükséges bizo-
nyítványt. Az állami intézkedések útlevél kiállítását tették 
szükségessé, esetleg - politikai okokból - a kiutazást tiltot-
ták meg. 

A következőkben Erdélyt és a Magyar királyságot egy-
mástól külön tárgyaljuk. A vizsgált korszakban Erdély és 
a Magyar királyság két politikai egységet alkotott: a 17. 
században két különálló államról, majd a 18. századtól 

8 Fockema, meijer, i. m., Nr. 2255.
9 [Stephanus Padani], Du Rieu, i .m., 189., ASf volumina inscriptionum, 8. köt., 

189.
10 Erdélyi Református Egyházkerület központi gyűjtőlevéltára (továbbiakban 

EREL), kolozsvár, G5. Nagy Géza másolatgyűjteménye v. Bel- és külföldi 
iskolázás iratai, levelei. Nr. 131-2. Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, ko-
lozsvár, 1750. május 3.

kezdve a habsburg korona két különböző irányítás alá 
tartozó területéről beszélhetünk, Erdély különleges hely-
zetét ugyanis az 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinum 
szabályozta.11 A diákok külföldi tanulmányait a két terü-
let politikai különállásának megfelelően különböző állami 
szervek szabályozták, bizonyos esetekben ezen szerveknek 
rendelkezéseit mégis mindkét országrészben bevezették.

A középkorban nem létezett a mai értelmében vett 
határ vagy vámellenőrzés, az utazók mégis igyekeztek az 
utazásukhoz valamilyen iratot beszerezni, ami az illető sze-
mélyazonosságát igazolta esetleg kiváltságokat biztosított 
neki. ilyen úti okmányt, amit latinul salvus conductusnak 
neveznek, valamilyen magas rangú személy (uralkodó, püs-
pök, fejedelem) állított ki, az okmányt pedig saját címe-
rével hitelesítette.12 Bethlen Péter, Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem unokaöccse, aki 1626. július 25-én iratkozott be 
kíséretével Leidenbe, Pázmány Péter ajánlásával utazott 
külföldre.13 i. Rákóczi György két diáknak állított ki salvus 
conductust, majd tolnai istván pappal küldte el nekik az 
útleveleket. 14

Az Erdélyi fejedelemség fennállásának idején a diá-
kok külföldi útja a fejedelem engedélyétől függött. 1653. 
január 5-én a gyulafehérvári rendi gyűlésen hirdették ki az 
Approbaták (Approbatae constitutiones regni Transilvaniae 
et partium Hungariae eidem annexarum) néven ismert tör-
vényeket, melyekben lefektették, hogy a peregrinációra 
készülők a fejedelemhez kötelesek fordulni útlevélért.15 

11 Szabó Péter, Az erdélyi fejedelemség, Budapest, vince, 1997, 116.
12 Balogh Elemér, A salvus conductus és a magyar peregrináció, Acta juridica et 

politica, 1996, 4. 
13 Lukinich imre, Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához, Századok, 1911, 443-444.
14 Szilágyi Sándor, I. Rákóczi György fejedelem levelezése Tolnai István sárospataki 

pappal, Protestáns Egyházi és iskolai Lap, 1875, 969.
15 „kik idegen országba deáki tudománynak, nyelveknek tanulásáért, 

peregrinálásért, viszont a hazával és fejedelmekkel nem ellenséges helyekre vi-
tézi vagy egyéb tisztességes állapotbéli szolgálatért ki akarnának menni.” – 
Approbatae Constitutiones Pars. III. Tit. XIV. Art. I. L. S. = Magyar Törvénytár 
1540-1848. évi Erdélyi Törvények, szerk. Márkus Dezső, kolosvári Sándor, 
Óvári kelemen, Bp., franklin, 1900, 85-86. idézi még: Balogh, i. m., 7.
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A salvus conductusban nem rögzítették, hogy melyik or-
szágba mehet az okmány birtokosa, de az utazónak köte-
leznie kellett magát, hogy csak baráti országokat látogat 
meg.16

1669-től a másik nagy erdélyi törvénygyűjtemény, a 
compilaták (Compilatae Constitutiones) engedélyezte a 
salvus conductus nélküli utazást is.17 1725-ig gyakorlatilag 
zavartalanul lehetett külföldre utazni. A császári udvartól 
lehetett útlevelet igényelni, de ha valakinek sem pénze, sem 
ideje nem volt erre, akkor is utazhatott külföldre Bécset 
kikerülve Szilézián keresztül.18 ha mégis rendelkezett úti 
okmánnyal, akkor járványok idején szigorúbb ellenőrzés-
nek vetették alá.19 1725-ben viszont egy trencséni fiatal-
ember Poroszországba és Dániába utazott, hogy pénzt 
gyűjtsön a trencséni egyháznak. Ezek a történések arra 
ösztönözték iii. károlyt, hogy a szabad kiutazást különféle 
intézkedésekkel korlátozza és bevezesse az útlevelet.20 Er-
dély önálló államiságának megszűnésével együtt járt, hogy 
ez az állami intézkedés mind a magyar, mind az erdélyi te-
rületen egyaránt érvénybe lépett, a külföldi peregrinációra 
készülő diákok tehát a kiutazásukhoz útlevélért először 
Bécsbe mentek. Ez az intézkedés közvetve a németalföldi 
peregrináció korábbi útvonalát is megváltoztatta, hiszen 

16 Balogh, i. m., 8.
17 „A haza fiainak keresztyén országokba igazságos dolgokban szabados járások-

kelések, javoknak tartása országokban s egyéb szükséges dolgaikban való mula-
tások simpliciter szabados legyen. tanulásra, szolgálatra, lakásra, peregrinálásra 
való mehetések is pedig nemhogy interdicáltatnék, sőt annak tilalma az hazá-
ban in perpetuum emlékezetben se légyen. Mind azonáltal salvus conductust 
tartozzanak impetrálni, a fejedelmek is adni, melyet ha denegálnak, vagy 
procrastinálnának is, szabadon elmehessenek.” – Compilatae Constitutiones Pars 
III. Tit. IX. Art. I., = Márkus, kolosvári, Óvári, i. m., 295-296.

18 Peregrinuslevelek: 1711-1750, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, 
szerk., utószó hoffmann Gizella, latin szöveget ford. Bartók istván, névmu-
tató Bujtás László, Szeged, jAtE Btk, 1980, 93.

19 Uo., 9.
20 Szabó Miklós, Erdélyi diákok külföldi egyetemjárása a XVI-XVIII. században = 

Művelődéstörténeti tanulmányok, szerk. csetri Elek, jakó Zsigmond, Sipos 
Gábor, tonk Sándor, Bukarest, kriterion, 1980, 162.

az utazók Erdélyből nem a kassán keresztül Danzig felé 
vezető kereskedelmi útvonalon utaztak, hanem Bécsen ke-
resztül folytatták útjukat nyugati irányba.

Az aktuálpolitikai helyzet gyakran akadályokat gördí-
tett a diákok útlevélkérelme elé. Mária terézia uralkodása 
idején többször is korlátozták a diákok külföldi tanulmány-
útjait. 1744-ben - az örökösödési háború idején (1740-
1748) - olyan rendeletet hoztak, miszerint a Gubernium 
útlevelével csak Bécsig lehetett utazni.21 E rendelkezés 
következtében utazott Bod Péter az útlevél miatt Bécsbe, 
amit négy napon belül meg is kapott,22 míg hat évvel ké-
sőbb a Debrecenből utazó hatvani istvánnak már három 
hónapot kellett az úti okmányára várnia.23  Dömjén Ger-
gely bécsi ágens és a református egyház főkonzisztóriuma 
közti 1745-ös levelezésből az derül ki, hogy Mária terézia 
a peregrinációt nem megtiltani, hanem a háborús helyzet 
miatt csak ellenőrizni kívánta, a Guberniumtól kapott út-
levél pedig lehetővé tette, hogy ne kelljen Bécsben hosz-
szabb időt várakozással tölteni. 24 

Már 1751-ben foglalkozott az udvar a peregrinációra 
készülő diákok által kivitt pénzzel, ahogyan Dömjén Ger-
gely ágens a főkonzisztóriumot tájékoztatta.25 Az udvar a 
peregrinációt elsősorban pénzkérdésnek tekintette, és ép-

21 EREL, kolozsvár, Az Erdélyi Református főkonzisztórium Levéltára A2, 
Ügyiratok, Nr. 1744/108. (lappang)

22 jancsó Elemér, Felsőcsernátnoni Bod Péter önéletírása, cluj – Napoca, Minerva, 
1940, 91-92.

23 Lósy-Schmidt Ede, Hatvani István élete és művei 1718-1786, Debrecen, Stú-
dium, 1931, 234.

24 „Az Academiakra menendők vagy Peregrinansok vegyenek Passust a Mlgs 
Guberniumtul, és mihelyt vettek előre levelek által valamellyikünket 
informályák, és mi eő Excellentiájának insinuáljuk, hogy eő Excellentiája 
Staremberg urnak eő Excellentiájának meg mondhassa, conseqventer oßtán 
szabadosan mehetnek, nem is kelletik magokat itt azért tartóztatni;” – EREL, 
A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1745/19. 1745. április 10.

25 „…hogy felséges Asszonyunk a’ ki menő Deákok eránt a’ Statusok opiniojat, in eo 
scilicet: mikeppen lehetne ezen dolgot ugy orvosolni hogy stantibus juribus nostris, 
moderáltathatnék a’ végre, hogy annyi pénz az Országbul ki ne menne, kívánná.” - 
EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1751/116. 22. október 1751.
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pen a következő évben kiadott törvénnyel igen hatékonyan 
tudta szabályozni a diákok külföldi utazását. Az 1752-es 
év i. törvénycikkelye kimondta, hogy külföldre csak olya-
nok mehetnek, akik elegendő pénzzel rendelkeznek az 
utazáshoz.26  A törvény egyértelműen a protestánsok ellen 
irányult, hiszen az ő diákjaik jártak legációban az ország-
ban, hogy tanulmányaikhoz megfelelő mennyiségű pénzt 
szerezzenek. A törvény továbbá azt is lefektette, hogy aki 
engedély nélkül vagy pedig Szilézián keresztül utazik, bün-
tetésre számíthat.27 

A hétéves háború idején (1756-1763) mind a magya-
roknak, mind az erdélyieknek megtiltották az utazást.28 
Ennek ellenére - bár nem volt könnyű útlevélhez jutniuk 
- mégis 12 diákról tudunk Leidenben. ifj. teleki Ádám és 
nevelője Bodoki józsef 1757-ben szerettek volna a kancel-
láriától útlevelet kapni. 1757. január 25-én érkeztek meg 
Bécsbe,29 az útlevéligényüket április végén nyújtották be,30 
mivel azonban még júniusban sem kaptak pozitív választ, 
idősebb teleki Ádám parancsára haza tértek.31 A követ-
kező év májusában Bodoki újból Bécsbe utazott, ezúttal 
ifjabb teleki Ádám nélkül, remélve, hogy hamarosan út-
levélhez jut.32 hónapokat várt anélkül, hogy bármiféle hírt 

26 Novellaris Articulusok. Ann. MDCCLII. Art. I. = Márkus, kolosvári, Óvári, 
i. m., 433-434.

27 „Si qui vero legibus patriis Nostris ordinationibus non attentis, alia via et sine 
praehibita licentia egressi fuerint (plures enim praesertim ex Reformatae 
Religioni addicitis per Poloniam, ac Silesiam proficisci perhibentur) illi 
tanquam Legum, Mandatorumque caesareo Regiorum transgressores poena 
Articulari erunt plectendi.” - EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 
1752/70. Extractus Rescripti Regii de Dato vienna-Austria Die 27. Mensis 
juli Ao. 1752.

28 klein Gáspár, Az államtanács állásfoglalása a protestánsok külföldi iskoláztatásá-
val szemben, Egyháztörténet 1943/1, 212.

29 EREL, G5. v. Nr. 131/70., Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, 1757. január 
25. 

30 Uo., Nr. 131/72., Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, 1757. április 5.
31 teleki Ádám arra kérte apját, hadd maradhasson még Bécsben. - Uo., Nr. 158. 

ifj. teleki Ádám levele id. teleki Ádámhoz, 1757. július 12. 
32 Uo., Nr. 131/84., Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, 1758. május 19.

kapott volna az útlevélkérelme ügyében. Ebben az időben 
érkezett meg az erdélyi arisztokrata, teleki józsef is Bécs-
be,33 aki viszont 6 napon belül34 hozzájutott egy Svájcba, 
franciaországba és itáliába szóló útlevélhez.35 Bodoki pon-
tos elutazásának időpontját nem ismerjük, de 1759. július 
3-án már Leidenben találjuk a beiratkozottak között.36 
ugyancsak 1759 júliusában adott be újabb Svájcba, itáliába 
és franciaországba szóló útlevélkérvényt ifj. teleki Ádám 
(Bodoki tanítványa), 37 majd baseli tartózkodása alatt - apja 
beleegyezésével38 - franciaországba és hollandiába szóló 
útlevelet kért,39 és nyilván kapott is, hiszen unokatestvéré-
vel, teleki józseffel 1760. július 7-én már Leidenben talál-
juk.40 unokatestvérük teleki Sámuel szintén Bécsben kért 
útlevelet, jó udvari kapcsolatainak köszönhetően azt egyik 
napról a másikra meg is kapta.41     

1759-től kezdve maradtak fenn a főkonzisztórium 
királynőhöz írt dokumentumai, melyben kérik, hogy di-
ákjaik a baráti országokba szabadon utazhassanak. 1760-
ban kovács László42 és kovásznai Sámuel43 hollandiába, 

33 Bodoki március 20-án azt írta, hogy teleki józsef húsvétig nem utazik el, ho-
lott teleki ekkor már Augsburgban volt. Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európá-
ban (Teleki József utazásai 1759-1761), kiad. tolnai Gábor, Bp., Akadémiai, 
1987, 55.

34 Uo., 54.
35 EREL, G5. v. Nr. 131/91. Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, 1759. márci-

us 20.
36 [ josephus Bodoki], Du Rieu, i. m., 1064, ASf volumina inscriptionum, 15. 

köt., 45.
37 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára (továbbiakban 

DRERL) B/2 Archivum Agentiale: Recursus Dönjeniani civiles, 2. köt., 233.
38 EREL, G5. v. Nr. 167. ifj. teleki Ádám levele id. teleki Ádámhoz, Basel, 1760. 

március 1.
39 DRERL B/2 Archivum Agentiale: Recursus Dönjeniani civiles, 2. köt., 343-

344.
40 [ josephus comes teleki de Szek és Adamus comes teleki de Szek], Du Rieu, 

i. m., 1067, ASf volumina inscriptionum, 15. köt., 59.
41 Gróf Teleki Sámuel erdélyi kanczellár úti naplója 1759-1763, kiad. Biás istván, 

Marosvásárhely, 1908, 7.
42 DRERL B/2 Archivum Agentiale: Recursus Dönjeniani civiles, 2. köt., 554.
43 Uo., 567.
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Szathmári P. Mihály pedig Svájcba44 szerzett útlevelet, 
ahonnan majd egy év múlva tovább utazott Leidenbe.

A hétéves háború lezárását követően – korlátozva 
ugyan, de megnyílt újra a protestáns teológusok előtt a kül-
földi tanulmányok útja, viszont megtiltották, hogy néhány 
német egyetemen erdélyiek tanulhassanak,45 ezzel azonban 
elestek a Odera-frankfurtban nekik fenntartott ösztöndíj-
tól.  Ezért két eredetileg frankfurtba készülő erdélyi, kis 
ferenc és Benkő László végül Leidenbe ment az ágens 
közbenjárásának köszönhetően.46

1764-ben újból megszorították a kálvinisták külföldi 
pergrinációját, miközben az evangélikus erdélyi szászok 
minden gond nélkül utazhattak.47 Az állami határozat el-
lenére találunk azonban diákokat külföldi egyetemeken, 
így Leidenben is. Újabb szigorításra majd csak 1778-ban 
a háborús helyzet miatt (a bajor örökösödési háború ide-
jén) került sor, mikor is betiltották külföldi egyetemek lá-
togatását, 48 de egy évvel később a tilalmat már csak jénára 
korlátozták.49

A leideni egyetem erdélyi magyar diákjainak utolsó 
útlevélkérelme 1781-ből ismeretes. kis Mihály és Bodola 
jános a Svájcba készülő herepei Ádámmal együtt fordult a 
királyhoz úti okmányt kérve.50 valószínűleg hamar meg is 
kapták az iratokat, mivel még ugyanabban az évben mind a 
hárman beiratkoztak az általuk választott egyetemekre.

44 Uo., 568-569.
45 „…tsak a’ Theologiára kéßülőknek, és azok közzül is ollyanoknak, kik bizonyos 

meg engedtetett hellyekre kéredzenek adattatik ßabadság, és hogy némelly 
Német-Orßági Academiáktól tellyességgel el-tiltattak.” EREL, A2, fő-
konzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1763/ 87. Ágens levele a főkonzisztóriumhoz.

46 „…a’ ki kéredzett ifiak fel-erkezvén, mivel elébbi insinuatiom ßerént Leidábais 
ordináltatták volt magokat, magoknak arra nézve jobb szerentséjekre (…) 
Annakutánna mingyárt ujabb kérelem mellett Leidába való botsáttatásokat 
kezdettem munkálodni, és ez immár Referáda alatt vagyon, s bizomis jo 
Resolutiohoz.”- Uo., Nr. 1763/ 87. dátum nélkül.

47 Uo., Nr. 1764/30. Ágens levele, 1764. április 17.
48 EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1778/78. 2511. sz. rendelet.
49 Uo., Nr. 1779/6., 1778. december 31.
50 DRERL B/21 Archivum Agentiale: collectiones agentiales variae, t. kötet, 809-810.

ii. józsef uralkodása idején a peregrinációt gyakran 
korlátozták, olykor teljes egészében megtiltották. 1784-
ben az uralkodó bekérte ugyanis a külföldi egyetemeken 
magyaroknak létrehozott stipendiumok listáját, és míg a 
lista elkészült, a kiutazást megtiltotta.1786-ban úgy ren-
delkezett, hogy csak azok tanulhatnak külföldön teológiát, 
akik külföldi tanulmányaik befejezése után hazatérnek.51 
továbbá minden évben bizonyítványt kellett kérniük elő-
menetelükről és magaviseletükről.52 Lényegi változás a 18. 
század végén akkor következett csak be, amikor ii. Lipót 
visszaállította Erdélyben az 1652-es év i. törvénycikkelyét, 
ami a magyar diákoknak teljesen szabad kiutazást biztosí-
tott.53

A külföldi tanulmányokat a Magyar királyságban a 17. 
században semmiféle törvény nem szabályozta, egyedül 
1609-ből ismerünk egy törvényt, mely olyan személyekre 
vonatkozott, akik haszonból vagy zsoldért utaztak külföld-
re, nekik kiutazásuk előtt királyi engedélyre volt szüksé-
gük.54

A Rákóczi-szabadságharc idején debreceni és pataki di-
ákok útlevelet és gyakran pénzt is kaptak a fejedelemtől.55 
A szabadságharc leverése után Magyarországon is azok a 
szabályozások voltak érvényesek, melyek Erdélyben is a 
diákok kiutazását befolyásolták: így 1725-től útlevél-kö-
telezettséget vezettek be, 1745-ben a Magyar udvari kan-
cellária azt a javaslatot tette, hogy csak azokat engedjék ki 
külföldre, akik elég pénzzel rendelkeznek. Ez a rendelke-
zés viszont nem lépett életbe, sőt 1746-ban királyi rendelet 
biztosította a diákok szabad utazását.56 

51 EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1786/65., 1786. március 26.
52 klein, i. m., 360-361.
53 Uo., 364-365.
54 Uo., 364-365.
55 Ladányi Sándor, A sárospataki és debreceni kollégium a Rákóczi-korban = Rákó-

czi - tanulmányok, szerk. R. várkonyi Ágnes, köpeczi Béla, hopp Lajos, Bp., 
Akadémiai, 1980, 339-341.  

56 Sárospataki Református kollégium Levéltára (SRkL) A vii. Nr. 1860. 20. A po-
zsonyi ágens Nogell istván levele a sárospataki kollégiumhoz, 1746. augusztus 25.
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1752-ben a Magyar királyságban is bevezették azt a 
törvényt, mely rendi hovatartozás alapján engedélyezte 
vagy tiltotta az útlevél kiadását. Ez időből tíz leideni ma-
gyarról tudjuk, hogy a Magyar királyság területéről szár-
mazó kálvinista volt és a leideni egyetemen tanult.57  A 
hétéves háború alatt az erdélyiekhez hasonlóan a magya-
rok kiutazását is megtiltották,58 ezért vay Ábrahám, a pa-
taki kollégium kurátora levélben fordult Dömjén Gergely 
ágenshez, járjon közben a királynőnél, és kérje a diákok 
szabad külföldi utazását.59 1759-től a szövetséges és baráti 
országokba szabad volt utazni,60 de 1760-ban újabb meg-
szorítások következtek: csak nemesek, vagy belső tisztvise-
lők illetve polgárok fiai utazhattak külföldre, 200-300 ft-
tal kellett rendelkezniük, kérelmükön pedig jövendő tanul-
mányaik helyszínét, születési helyüket és hazai iskoláikat is 
fel kellett tüntetni.61 1767-ben először egy évre majd két 
illetve három évre tiltották meg a protestánsok kiutazá-
sát.62 A következő háborúig nem tudunk megszorításokról, 
de 1778-ban egy évre újból tilos volt a szabad kiutazás. Az 
utolsó magyarországi diákok, a debreceni kollégium volt 
növendékei, Polgári Márton és Szilágyi Gábor 1788-ban 
utaztak Leidenbe.63   

Az állami intézkedések mellett az egyház is foglalko-
zott a külföldön tanulni kívánó diákok ügyével. Erdély-
ben a református főkonzisztórium hozott a 18. században 
olyan peregrinációval kapcsolatos határozatokat, melyeket 
a kollégiumok is érvényesnek tekintettek magukra nézve. 

57 Leopoldus josephus conradi bizonyosan, carolus Gondoffer valószínűleg 
evangélikus volt.

58 klein, i. m., 212.
59 SRkL A iX Nr. 2811. 51. vay Ábrahám levele Dömjén Gergelyhez 1758. 

november 22.
60 klein, i. m., 212-213.
61 SRkL A X. Nr. 2992. 67. Nagy istván ágens levele, 1760. május 24. Ez a kor-

látozás még 1772-ben is érvényben volt. - SRkL  A Xiv. Nr. 4805.16. Nagy 
Sámuel levele 1772. január 28. 

62 klein, i. m., 220.
63 Du Rieu, i. m., 1160, ASf volumina inscriptionum, 15. köt.,  336., Du Rieu, 

i. m., 1162, ASf volumina inscriptionum, 15. köt., 345.

A kollégiumok feleltek azoknak a diákoknak a kiválasztá-
sáért, akiket külföldre küldtek, ezért a diákoknak elutazá-
suk előtt számot kellett adniuk tudományukról. 1756-ból 
származik egy testimonium (bizonyítvány) formulája, me-
lyet a leideni Staten college leendő diákjai számára állítot-
tak ki. Ebben a dokumentumban fogalmazták meg, hogy 
a diákok különféle tudományokban kötelesek vizsgát tenni 
ahhoz, hogy a „belga rendek” kegyelméből leideni ösztön-
díjban részesülhessenek.64  A dokumentum tanúsága sze-
rint hánka Márton kapott ilyen testimoniumot.65 

Bár a professzorok tanácsa előtt kötelező volt vizsgát 
tenni, mégis voltak olyanok, akik vizsga nélkül is kaphattak 
bizonyítványt. Ezért a főkonzisztórium határozatba fog-
lalta, hogy tudatni kell velük még az év elején azon diákok 
neveit, akik külföldre szándékoznak menni, saját kollégi-
umokban kötelesek vizsgát tenni, majd el kell menniük a 
két másik erdélyi kollégiumba és ott is vizsgázniuk kell.66  
Mivel a főkonzisztórium, nyilván jogosan, félt attól, hogy 
az így kiállított bizonyítványokat esetleg meghamisít-
ják, ezért a testimoniumokat nem adták a diákok kezébe, 
hanem lepecsételve más csatornákon keresztül juttatták 
el a főkonzisztóriumhoz. A következő években kiállított 
bizonyítványok mutatják, hogy a határozat valóban élet-
be lépett, és a diákok teológiából, filozófiából, latinból és 
ógörögből adtak számot tudásukról a kollégiumok tanárai 
előtt. A leideni egyetem erdélyi diákjai közül a követke-
zők kaptak bizonyítványt: 1767-ben k. Gyalai istván és 
Gyöngyössi jános,67 1769-ben Szegedi józsef,68 1770-ben 

64 EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok, Nr. 1756/19.  formula testimonium, 
1756. május 16.

65 Uo., Nr. 1756/19.  formula testimonium, 1756. május 19.
66 „…ki álván elsöben azon collegiumban a’ censurát Mlgos insp. curator 

Atyánkfiai jelenlétekben, melyben tanult, tartozzanak a’ más két Nemes 
collegiumban is el menni és modo praevio censurat subealni.” - Uo., Nr. 
1766/70, 1766. december 14.

67 Uo., Nr. 1767/2, 1767. március 27.
68 Uo., Nr. 1769/96, 1769. május 26.
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kis Sándor,69 1773-ban Benkő Sámuel,70 1774-ben Nánási 
istván, Sövényfalvi jános71 és katona imre,72 1778-ban 
jantsó józsef és Szabó Pál,73 1784-ben ferentzi ferenc74 
és Miskolczi ferenc,75 Szombati Pál és incze Sámuel,76 
1788-ban Polgári Márton és Szilágyi ferenc,77 1791-ben 
a nagyenyedi Molnár imre.78 A főkonzisztóriumhoz kül-
dött kérelem tanúsága szerint79 Ábrahám jános és Szász 
ferenc,80 majd 1793-ban herepei László,81 akinek a nyelv-
tudásával a főkonzisztórium elégedetlen volt,82 valamint 
szintén ugyanebben az évben Orbán Péter is bizonyítvány-
hoz jutott.83

Az evangélikus egyház 1722-ben zsinati határozatban 
fektette le, hogy csak azok mehetnek külföldre, akik a városi 
lelkész és a dékán előtt vizsgát tettek, és engedélyt kaptak 
az utazásra. Ezeknek a diákoknak ettől fogva félévente írás-
ban kellett igazolniuk, hogy kinél és mit tanultak, hogyan 
viselkedtek, és ha adósságokba verték magukat, minden to-
vábbi előléptetéstől eltiltották őket. Ezen kívül megszabták 
azt is, hol kell tanulmányaik után munkát vállalniuk.84

Egy ehhez nagyon hasonló határozatot az unitárius 
egyház is hozott, igaz csak 1831-ben. Reverzálist viszont 
már sokkal korábban is követeltek a diákoktól, nehogy 

69 Uo., Nr. 1770/26, 1770. február 9-12.
70 Uo., Nr. 1773/26 és 76, 1773. május 15.  
71 Uo., Nr. 1774/116, 1774. november 15.-december 4.
72 Uo., Nr. 1774/121, 1774. november 30.-december 12. 
73 Uo., Nr. 1778/1, 1777. november 21.-december 10.
74 Uo., Nr. 1784/71, 1784. március 5-9.
75 Uo., Nr. 1784/115, 1784. május 5-11.
76 Uo., Nr. 39/1785, 1785. május 21-26.
77 Uo., Nr. 1788/33, 1788. február 1-24. 
78 Uo., Nr. 1791/10, 1791. január 15-22.
79 Uo., Nr. 1791/3, dátum nélkül.
80 Uo., Nr. 1791/ 24, 1791. február 4-18.
81 Uo., Nr. 1793/18, 1793. január 26-február 2.
82 Uo., Nr. 1793/18, 1793. február 3. 
83 Uo., Nr. 1793/34, 1793. február 6-22.
84 Gál kelemen, A kolozsvári unit. Kollégium története (1568-1907), [kolozsvár?], 

Minerva irodalmi és Nyomdai Műintézet nyomása, 1935, i, 459.

külföldi tanulmányaik alatt elhagyják vallásukat. 1682-ből 
kolozsvári Dimjén Pál reverzálisát ismerjük.85  

A kálvini egyház igyekezett magát a Magyar király-
ságban is mindenféle olyan egyházi újítástól távolt tartani, 
melyek az európai testvéregyházakban előfordultak és a 
Magyarországon elfogadott ortodoxiától eltértek. A kül-
földi akadémiákról hazatérőket ezért vizsgálatnak vetették 
alá, a bűnösöket kiközösítették.86 

Az egyik legsúlyosabb vád, amivel a hollandiából, el-
sősorban Leidenből hazatérő diákokat illethették, az az 
arminianizmus vádja volt. Arminius követőit az 1618-as 
dordrechti zsinaton felmentették hivatalukból, egyetemi 
állás betöltésére pedig alkalmatlannak nyilvánították őket.87 
Mégis igen sok követőre találhattak nézetei a magyarok 
között is, mivel a 1631-ben a nyírbátori zsinat is foglalko-
zott az arminianizmus kérdésével.88  A tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület és Debreceni Református kollégium 
Levéltárában őrzik azt a formulát, melyet Leidenben is 
tanult magyar diákok írtak alá, mielőtt külföldre utaztak 
volna, ebben tettek ígéretet arra, hogy a helvét hitvallással 
ellenkező mindenféle szektáktól, így az arminianizmustól 
is távol tartják magukat:

85 „1. hogy religiomat semminémű tekintetre nézve meg nem változtatom; sőt 
constanter abban maradok. 2. hogy olyan tudományok nemeinek tanulásában 
foglalom három esztendőre határozott időmet (…), melyek az unitária 
religionak és a krisztus eclésiájának promociójára és öregbülésére légyenek itt-
hon. 3. hogy a becsületes eclésiának mostan kezembe administrált s ezután is 
igérete szerint administrálandó költségét semminémű más útra nem fordítom, 
hanem arra, mely célozzon és nézzen az itthon hasznos tudományokban való 
épülésemre. 4. valamikor az eclesia kivánja hazajövetelemet, (…) hazajövek.” 
– Uo.,  460-461.

86 Bíró Sándor, Bucsay Mihály, tóth Endre, varga Zoltán, A magyar reformá-
tus egyház története, Bp., kossuth, 1949, 29.

87 W. van ’t Spijker, c.c. de Bruin, h. florijn, A. Moerkerken, h. Natzijl, 
De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Den hertog, houten, 1987, 115.

88 „Ezentúl csak olyanok ajánltatnak a patrónusoknak, akik (…)a helvét hitvallás-
sal ellenkező mindenféle szektáktól, véleményektől pl. arminianismustól óvakod-
nak” - tóth Sámuel, Adalékok a Tiszántúli Református Egyházkerület történetéhez, 
Debreczeni Protestáns Lap, 1883, i-ii, 41. 
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1634. január 17-én: vári N. Miklós, fejérvári Mihály, 
tarczali Bogdán Péter, kismarjai Lukács, Decsi Péter, 
Marosvasárhelyi Szűcs jános, váczi jános, Diószegi istván, 
1646. július 24-én: komáromi Szvertán istván, Pécsváradi 
B. Mihály, Szokolyai Anderkó istván, Mányoki Sart. [Sza-
bó] istván, Székelyhidi tofeus Mihály, Szathmári Baka 
Péter, Lázár Szathmári Miklós, kecskeméthi Miklós, 
Debreceni Péter, vári istván, Szecsei B. jános, kisfalvi 
tamás, Pankotai ferenc, Zabola Miklós, köleséri Mihály, 
Gönczi Mátyás, Nagyharsányi jakab, 1649. május 3-án: 
Decsi Gáspár, Újvári istván, Enyedi fazekas jános, 1648. 
május 27-én: Debreceni hentes Mihály, 1648. május 29-
én: Borsai ferenc, Enyedi Sámuel, Szilágyi tarpai András, 
Batizi csormoly Gáspár, 1651. május 9-én: Szepsi korocz 
András, Gidófalvi istván, 1655. május 8-án: Pályi Mihály, 
1656(?): Debreceni jános.89 

A helyzet viszont a szigorú szabályozás ellenére sem 
változott meg, legalábbis ezt bizonyítják az 1638. szeptem-
ber 23-án kelt debreceni zsinati határozatok.90

A 18. századtól kezdve főleg a kollégiumok foglalkoz-
tak a diákok peregrinációjával. 1750. január 21-én Debre-
cenben a professzorok olyan határozatot hoztak, hogy „a 
külföldi akadémiákra menendő ifjak itthoni iskolájuk pro-
fesszoraitól bizonyítványt vigyenek”,91 sőt ugyanabban az 

89 ttREL i.1.j. külföldi akadémiákon tanult diákok íratai D.1. 
90 „azon újítások megelőzése végett, a melyeket némely Angliában és hollandiá-

ban összeesküdt – conspirati – magyar alumnusok akarnak az egyházba behoz-
ni. Ezentul a tiszáninneni és tuli akademikusok semmiféle egyházi hivatalba 
sem bocsáttatnak mindaddig, még visszajövetelök után hitekről, tudományok-
ról, keresztyéni magaviseletekről bizonyságot nem tesznek s esküvéssel s nevök 
adásával nem kötelezik magokat a következő feltételek megtartására. A kisebb 
kánonok 5-dik czikke: A hitágazatokban s a keresztyén vallás más alapjaiban, a 
szertartásokban, sákramentomokban, s a magyarországi egyházban régóta 
fenálló rendtartásokban, magánosan, saját tekintélyével sokak botrányára és 
sérelmére senki változtatást vagy ujitást tenni ne merészeljen, hanem ha vala-
mit megujitandónak tart, az egész egyház megegyezésével nyilvános zsinaton 
történjék az.”, - tóth, i.m., i., 63.

91 ttREL i. 3. d. világi urak levelei. - Ezt a határozatot 1759. január 17-én tartott 
egyházkerületi gyűlésen újból megerősítették. 

évben az egyházkerületi jegyzőkönyvbe bejegyezték, hogy 
az „Académiákra menők, a superintendenstől és tanárok-
tól bizonyítványt mutassanak fel. kiknek ilyen és erkölcsi 
bizonyítványaik nincsenek, nem alkalmazhatók egyhá-
zi szolgálatra.”92 tíz évvel később ezt a határozatot újra 
megerősítették.93 A professzorok tarthattak attól, hogy a 
külföldre kiküldött diákok esetleg nem jönnek haza, ezért 
1750-ben Debrecenben a következő határozat született „az 
alumnusok kézadással kötelezik magukat, hogy két évet 
kint töltenek; ha egyik-másikójukat ez időn belül vissza-
szólítja valamely tisztes hivatal, azt a professzoroknak hírül 
adják.” 94

A peregrináció anyagi háttere

A peregrináció tagadhatatlanul pénzkérdés is volt. 
Ahogy Rácz istván is megállapította, a kora újkorban a tu-
dást már éppen úgy adták-vették mint bármilyen más áru-
cikket, és aki a tudásban akart részesülni, súlyos árat kellett 
fizetni érte.95  

természetesen tudjuk, hogy a tudásvágy sokakat bírt rá 
arra, hogy akár még pénzügyi fedezet nélkül is nekivágjon 
az útnak, és adósságokba verje magát. Ezért a református 
egyház 17. századi zsinati határozatai között olvasunk ar-
ról, hogy a diákoknak adott pénzt csak tudományos célokra 
lehetett használni (Nyírbátor, 1631),96 illetve külföldre csak 
olyanok utazhattak, akiknek pénzük és patrónusuk volt 
(feketeardó, 1680). 97

92 tóth, i.m., ii., 29.
93 Uo., 110.
94 ttREL i. 3. d. világi urak levelei 1731-1895.
95 Rácz istván, Az ország iskolája. A Debreceni Református Kollégium gazdasági 

erőforrásai, Debrecen, 1995, 235.
96 tóth, i.m., i, 29-30.
97 tóth, i.m., i, 54-55.
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kevesek tudták csak megfizetni az utazás és a kinti 
tanulmányok árát, ezért a szükséges pénzt különféle for-
rásokból kellett előteremteni a peregrinusoknak. Néhány 
hazai kollégium külön kasszát létesített a költségek fede-
zésére. ilyen volt Debrecenben a Bursa Sacra, ahonnan 
1666 és 1681 között 32 olyan ember kapott pénzt, aki 
később a leideni egyetemen is folytatott tanulmányokat.98 
Magánszemélyek is támogattak Debrecenben különböző 
kollégiumi alapokat, melyek diákok külföldi tanulmányait 
segítették. 1709-ben Szabó Szappanos istvánné szül. ko-
csi kata végrendeletében egy csapó utcai ház eladásából 
származó pénz kamatait és nyolcvan forintot készpénzben 
adott a kollégiumnak azzal a feltétellel, hogy a pénzt kül-
földön doktori címet szerző diáknak kell adni, 99 1717-ben 
Báthori Szabó András 100 magyar forint kamatait hagyta 
a kollégiumra,100 1723-ban telekesi török istván özvegye 
1000 forint kamatát adta a peregrinációra stb.101

Sárospatakon majd csak 1771-ben alapított külföldi ta-
nulmányok anyagi támogatására kasszát Báji Patai Sámuel, 
a kollégium gondnoka, aki végrendeletében egy meghatá-
rozott összeget különített el erre a célra.102 Pápán Szondy 
Zsuzsánna támogatta végrendeletében 20 forinttal a pápai 
gyülekezetből származó és külföldön tanulni szándékozó 
diákokat.103 Erdélyben Bánffy kata 1770-es végrendelet-
ében 2000 ft-ot hagyott azokra a kolozsvári, enyedi és 
vásárhelyi diákokra, akik külföldre utaztak, a pénz fölötti 
rendelkezés jogával a főkonzisztóriumot bízta meg.104 

98 A számokat Baráth Béla Levente gyűjtése alapján állapítottam meg. - Baráth 
Béla Levente, Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól, Debrecen, 2001. 
(A D. Dr. harsányi András Alapítvány kiadványai, 3)

99 Uo., 253. 
100 Balogh ferenc, A Debreceni Református Főiskola alapítványi törzskönyve, 

Debrecen, Debreczen Szabad királyi város könyvnyomda vállalata, 1911, 29.
101 Uo., 305.
102 SRkL, A kollégiumi alapítványok törzskönyve, k. a. i. 11. , 667.
103 Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára (DREL) i.1.b. Ügyviteli ira-

tok 1753:7/1-5.
104 EREL, A2, főkonzisztórium, Ügyiratok. Nr. 1771/90.

Az erdélyi kollégiumokban is tettek magánsze-
mélyek alapítványokat a peregrináció finanszírozásá-
ra: Abrudbányai Onodi Szakács Mihály 5 forintot ha-
gyott a Marosvásárhelyről külföldre utazó diákoknak.105 
Nagyenyeden Naláczy józsef báró hagyatékából kaptak a 
peregrinusok egy a forrásban nem említett összeget. 106

A legtöbb diák viszont nem közvetlenül tanulmányai 
befejezése után indult peregrinációs útjára, hanem szokás 
szerint hosszabb-rövidebb időt az anyakollégium parti-
kulájában töltött rektorként.107 A rektorok egyrészt ter-
mészetbeni juttatásokat kaptak (őszi- és tavaszi búza, vaj, 
földjeik megművelése), másrészt valamekkora pénzösszeg-
hez is jutottak, amit az utazásukra tudtak félre tenni.108 
Másik lehetőség volt, hogy valaki arisztokraták gyermekei 
mellett vállalt magántanítóságot, viszonzásképpen pedig 
külföldre mehetett tanulni, mint Beregszászi Mózes, aki 
teleki Pál fiát,109 vagy Pataki Sámuel és Bodoki józsef akik 
az ifjabb teleki Ádámot tanították.110

A leideni egyetemen tanult magyar diákok családjai 
közül csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy a 
fiukat külföldre küldjék, de a tanulni vágyó diákok számít-
hattak jótevők támogatására. Bethlen Gábor nem csak az 
unokaöccsei külföldi tanulmányait fedezte,111 hanem más 
erdélyi fejedelmekhez hasonlóan szegény erdélyi diákok 
peregrinációját is támogatta. városoktól is lehetett pénzt 

105 koncz józsef, A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története, Marosvá-
sárhely, 1896, 664.

106 váró ferenc, Bethlen Gábor kollégiuma, Nagyenyed, 1903, 35. 
107 Barcsa jános, A Debreceni Kollégium és partikulái, Debrecen, Debreczen Sz. 

kir. város könyvnyomda vállalata, 1905, 8.
108 Uo., 23.
109 EREL, G5. v. Nr. 43. Beregszászi Mózes levele teleki Pálhoz, Paszmus, 1722. 

augusztus 13.
110 EREL, G5. v. Nr. 131-2. Bodoki józsef levele teleki Ádámhoz, kolozsvár, 

1750. május 3.
111 Lukinich imre, A Bethlen-fiúk külföldi iskoláztatása 1619-1628 = L. i., 

Nagyenyedi Album MCMXXVI, Bp., Nagyenyedi Bethlen-kollégium volt diák-
jainak testvéri Egyesülete, 1926, 88. 
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kapni, pl. Debrecen város tanácsától a Leidenben is ta-
nult Medgyesi Pál (200 dukát, 100 tallér, 100 forint),112 
Laskói Lőrinc (50 tallér),113 tarczali Pál (25 tallér),114 
tiszavarsányi Dániel (100 tallér)115 kapott különféle pénz-
összeget, míg christian joachim Schwabot Lőcse városa 
küldte Leidenbe.116

Egyházi hatóságok is foglalkoztak a peregrináció finan-
szírozásával, 1759-ben az egyházkerületi gyűlés Szatmári 
Paksi Dánielnek, a pataki professzor Szatmári Paksi Mihály 
fiának 20 császári aranyat szavazott meg,117 sőt apja kéré-
sére még az erdélyi főkonzisztóriumtól is kapott pénzt.118 
A főkonzisztórium saját diákjait is támogatta, csernátoni 
vajda Péter és Bartók ferenc 50-50 forintot kaptak 1743-
ban, hat évvel később két másik erdélyi Málnási László és 
csernátoni vajda jános részesült a főkonzisztórium támo-
gatásában.119

Mások közvetlenül magányszemélyektől kaptak pénzt. 
Szokolyai Anderko istván hidvégi Nemes jános, illetve 
Nádudvari k. András, király Anna, Bácsi jános és tiszta 
jános támogatásával utazott külföldre.120 Pataki Sámuel azt 
írta naplójába, hogy utazása kezdetéig 136 aranyat, négy 
magyar forintot és 68 dénárt kapott, míg neki magának 
124 aranya volt.121 húsz évvel később ment az erdélyi Bod 
Péter gróf Bethlen katalin, tűri Mihály és felesége tá-

112 hajdú-Bihar Megyei Levéltár (hBML), Magisztrátusi jegyzőkönyvek. iv. A 
1011/a, 9. köt., 228.

113 hBML iv. A 1011/a, 17. köt., 234.
114 Uo., 302.
115 Uo., 506.
116 Magyary-kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvosi 

rend köréből, i, Bp., Eggenberger, 1929, 39.
117 tóth, i.m., ii, 48-49.
118 EREL, G5. v. Nr. 70. Szathmári Paksi Mihály levele Wesselényi ferenchez, 

1737. augusztus 18.
119 Uo., Nr. 1749/20. (lappang).
120 ttREL ii 28. c.1. főiskolai tanárok névsora 1588-1791. 
121 Pataki jenő, Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből, közrem. izsák Sámuel, 

Gazda istván, Piliscsaba, Magyar tudománytörténeti intézet, 2004, 180.  

mogatásával (összesen 150 forinttal) külföldre.122 Miután 
hatvani istván 300 rénes forintot gyűjtött össze Debrecen 
város tanácsától, a debreceni gyülekezettől és a kollégium-
tól még további 200 rénes forintot kapott.123

A Leidenben (is) tanult diákok közül Bányai és Lebó 
istván pataki diákok pénzgyűjtésével kapcsolatban állnak 
rendelkezésre igen bőséges források. Miután pataki ta-
nulmányaik befejeztével egy évig Pozsonyban rektorként 
dolgoztak, levélben fordultak a pataki kollégium gondno-
kaihoz,124 hogy a beígért akademica promotiot teljesítsék. 
három éven át tartó küzdelem indult az elegendő pénz 
összegyűjtéséért, mígnem kijutottak franekerbe,125 majd 
Leidenbe is.126

A jótevőktől szerzett anyagi támogatásnak megvolt az 
ára: a benefactorok ugyanis a támogatásért cserébe hűsé-
get vártak mind magukkal, mind a hazával szemben. Ezért 
kellett például fejérvári istvánnak, a későbbi leideni or-
vostanhallgatónak még kiutazása előtt reverzálist adnia 
jótevőjének, teleki Mihálynak, amiben kötelezte magát, 
hogy szorgalmasan tanul, csakis orvostudományt hallgat 
az egyetemen, és három év után a teleki család szolgálatá-
ba áll. hasonló reverzálist íratott alá teleki füsi Lőrinccel 
is, miszerint füsi jótevője beleegyezése nélkül semmilyen 
egyházi állást nem fogadhat el.127 De ismerjük a fordított 
helyzetet is, amikor az alumnus kérte jótevőjét, hogy haza-
térte után vegye szolgálatába: Enyedi istván és kamarási 
Sárdi Pál teleki Sándorhoz fordult ilyen kéréssel.128

122 jancsó, i.m., 91.
123 Lósy-Schmidt, i.m., 60-61.
124 SRkL A vi. Nr. 1301. 72.
125 Fockema, meijer, i. m., Nr. 12220. és Nr. 12221. 
126 Lebó 1741. április 28-án, Bányai pedig 1742. szeptember 24-én iratkozott be. 

Du Rieu, i. m., 987, ASf volumina inscriptionum, 14. köt., 270, Du Rieu, i. 
m., 993, ASf volumina inscriptionum, 14. köt., 290. Bányai Album amicoruma 
is fennmaradt, amiben több Leidenben kelt bejegyzés is található. - Album 
amicorum et fautorum Stephani Bányai, ann. 1739-1753. OSZk Oct. Lat 130. f. 
2.v, f. 16., f. 21., f.63., f. 70v., f. 97., ff. 130-133.

127 Magyary-kossa, i.m., i, 38.
128 hoffmann, i.m., 169. és 296.
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és végezetül ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy a 
hollandiába készülő peregrinusok nemcsak hazai forrá-
sokra számíthattak, hanem hollandiai hitsorsosaik támo-
gatását is élvezték. Leidenben a Staten collegeben, a 18. 
században erdélyi diákok is részesülhettek ösztöndíjban. 
1715 és 1796 között összesen 96-an kaptak teljes ellátást, 
szállást, sőt hazautazásukhoz útiköltséget is.129 

Befejezés

Láthattuk tehát, hogy a külföldi tanulmányok előz-
ményeinek vizsgálata mennyire összetett feladat. Egyrészt 
meg kell állapítani a küldő intézményt, hiszen a különfé-
le kollégiumok más-más rendelkezésekkel szabályozták 
a diákok külföldi tanulmányait. Bár ez a feladat egysze-
rűnek tűnik, a kollégiumi névlisták hiányossága sajnos 
nem minden esetben tette lehetővé a hazai beiratkozások 
felkutatását. ha valaki mégis rászánta magát e költséges 
és veszélyektől sem mentes utazásra, még számos nehéz-
séggel szembesült kiutazás előtt. Nemcsak a súlyos anyagi 
terhek, hanem az állami és egyházi hatóságok rendelke-
zései is befolyásolták egy-egy diák peregrinációjának le-
hetőségét. Szerencsére a protestáns felekezetek - hiszen a 
németalföldi akadémiákat látogató diákok jórészt mégis 
csak protestánsok volt - különféle módon igyekeztek di-
ákjaikat külföldre juttatni. Akár magánemberként, akár 
városi esetleg kollégiumi előljáróként igen komoly, önzet-
len anyagi áldozatot hoztak a tehetséges diákok külföldi 
oktatásáért. A habsburg fennhatóság előtti időkben állami 
részről igen kevés akadály gördült a peregrináció elé. A 18. 
századtól kezdve viszont Bécs folyamatosan akadályozta 

129 Miklós ödön, Magyar diákok a leideni Staten Collegeben, Theologiai Szemle, 
1928, 3-32., Bozzay Réka, Die Peregrination ungarländischer Studenten an 
der universität Leiden 1595-1796, Budapest, ELtE Egyetemi Levéltár, 2009 
(felsőoktatástörténeti kiadványok, 8), 268-283.

a protestánsok külső országbeli tanulmányait. Mégis akik 
kijutottak és tanulhattak valamelyik külföldi egyetemen, 
így Leidenben is, hazatértük után tudományukat szűkebb 
vagy tágabb környezetük javára fordították.
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Magyarok és a franekeri
egyetemi oktatás

ferenc Postma

Magyarok első csoportjának 1623-as franekerbe érkezését 
követően – ahogyan azt Abraham Scultetus (1566-1624) 
jósolta1 és Szenczi Molnár Albert (1574-1634) már jelezte 
– magyar peregrinusok folyamatosan mentek franekerbe. 
különösen a 17. század közepén határozták meg igen je-
lentősen a magyarok a fríz város utcaképét, ahogyan ezt 
a korban a beiratkozások száma is igazolja (lásd Album 
Studiosorum). De később is, amikor hazájukban a politikai 
körülmények drasztikusan megváltoztak és maga az egye-
tem is veszített már régi fényéből, folyamatosan érkeztek 
magyarok franekerbe. Még a 18. század végén is, amikor 
más külföldi diák már nem fordult itt meg, még mindig ta-
lálunk magyar neveket a franekeri Album Studiosorumban. 
1794. április 17-én iratkozott be az utolsó magyar josephus 
kosdi [kosdi józsef, lásd ASt 14194].2 kosdi legalább 
1795 közepéig franekerben lehetett, erre enged legalábbis 
következtetni az a Theses theologicae, melyet június 23-án 
professzor joannes van voorst (1757-1833) elnöklete alatt 
védett meg (lásd Auditorium: 169/1795.1). Ez ugyanakkor 
az utolsó franekerben nyomtatott Hungaricum – Plano-
nyomat – amelyet ez idáig találtunk.

Az Album Studiosorum alapján megállapítható, hogy 
franekerben összesen több mint 1.200 peregrinus hallga-
tott főleg teológiát, de orvostudományt is. ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy ez a „hivatalos” szám nem fedi a valósá-

1 A franekeri Magyar peregrináció kezdeteiről és Sibrandus Lubbertus pro-
fesszorról lásd: Postma 1997b és 1998a.

2 kosdiról lásd: Bozzay-Ladányi, i.m., valószínűleg tiszakécskéről származott.
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got. fennmaradt útleírások, naplók, levelezések és album 
amicorumokba írt bejegyzések bizonyítják, hogy a városban 
ténylegesen megforduló magyarok száma jóval nagyobb 
volt.3 Ez utóbbit több franekeri Hungarica is bizonyítja: 
például johannes kondorosiról [kondorosi jános, lásd 
Auditorium: 85/1688.1 és 91/1688.1], Petrus Szilágyiról 
[Szilágyi Péter, lásd Auditorium: 91/1696.3, 95/1696.2-
3 és 95/1697.1] és josephus Deákiról [Deáki józsef, lásd 

3  Pl. vilmányi Sámuel (egykori sárospataki diák, aki később 1779 januárjában 
franekerben halt meg) 1778. június 22-én katona Emericus/ imre, erdélyi te-
ológus hallgató album amicorum-ába írt egy bejegyzést. katona nyilvánvalóan 
Leidenből, ahol hivatalosan beiratkozott diák volt, néhány napos látogatásra 
érkezett franekerbe, és itt találkozott vilmányival. [katona bejegyzését az al-
bum amicorumba lásd: OSzK, Budapest: 112 Oct. Lat., 126 verso]. vilmányiról 
lásd: Postma 2007a. A fentebbi eset csak egy példa a sok közül. Erről további 
adatokat lásd: van de Graaf 1985 és 1997.

Auditorium: 107/1710.5 és 107/1710.8;8] az Album 
Studiosorumban nem találunk semmit. viszont magyarok-
ról még 1800 után is találunk dokumentumokat az egye-
temi levéltárban („tresoar”: RAf, Leeuwarden; Archief 
universiteit franeker).4 Akárhogy is nézzük, a franekeri 
Egyetemre iratkozott be a legtöbb magyar a köztársaság 
egyetemei közül.

A fentebb említettek alapján az is világosan látszik, hogy 
a magyar peregrinusok mennyire otthon érezték magukat a 
fríz rendek 1585-ben alapította akadémiáján. Ebben nem-
csak az játszott szerepet, hogy a fríz kisvárosban nyugodt5 
és viszonylag olcsó volt az élet, hanem az egyetem különfé-
le anyagi juttatásai is (szállás, étkezés a Bursán6 stb.). Még-
is az igazi okot sokkal inkább abban a „szellemi közegben” 
kell keresnünk, ami itt a diákokat várta. Erre leginkább a 
Christo et Ecclesiae jelmondat utal, vagyis „krisztus és az 
egyház szolgálatának szentelve” éltek és tanultak. itt a pe-
regrinusok megerősítést és biztatást kaptak, hogy tanulmá-
nyaikat komolyan és szorgalmasan végezzék, így készülve 
arra a nehéz feladatra, ami otthon várta őket. A befogadó 
közeget, amivel az egyetemen találkoztak ugyanakkor a 
professzorok hozzáállása is befolyásolta. 

4 Erről lásd: van Nienes.
5 A franekeri „tranquillitas loci”-ját - a professzorok a „humanitas” mellett már 

Abraham Scultetus az ajánlás fontos pontjaként említi. Lásd a rector magnificus-
hoz és a többi franekeri professzorhoz 1623. augusztus 25-én írt ajánló levelét:  
Postma 1997b és 1998a.

6 A Bursa, vagy más néven mensa academica, 1774-ig létezett. Ezután a peregri-
nusok - már csak 10 ember - pénzbeli támogatást (“kostpensioen”) kaptak az 
egyetemtől, illetve a fríz rendektől. Mind a pataki, mind a pápai kollégium le-
véltárában találunk levelet Everwinus Wassenbergh-től - mindkettő franeker-
ben kelt 1784. június 21-én. A két levél szövege azonos. Wassenbergh, rector 
magnificus utal benne a magyarok különleges “kiváltságára” (favor). Ez a levél 
egyértelmű reklám a franekeri egyetem számára. A Bursa megszüntetése és az 
ösztöndíjas helyek korlátozása nagy nyugtalanságot keltett Magyarországon. - 
köszönettel tartozom Dr. Bozzay Rékának, aki a pápai levélre felhívta a figyel-
memet, illetve Dr. Dienes Dénesnek, aki elküldte nekem a sárospataki levél 
másolatát.

A franekeri egyetem a 17. században
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A professzorok kezdettől fogva támogatták a magyar 
diákokat, ahogyan ezt már korábban is megállapítot-
tuk. Például Sibrandus Lubbertus (1556-1625) Abraham 
Scultetushoz fűződő barátságán keresztül, aminek követ-
keztében az 1622 szeptemberében elpusztított heidelbergi 
egyetemről a magyarok peregrinációjának iránya bene 
feliciterque franeker felé fordult.7 A professzorok egyéni 
vagy kollektív támogatásának nemcsak az anyagi olda-
la mutatkozott meg amikor kezességet vállaltak, ha va-
laki kölcsönt vagy előleget vett fel az egyetemi kasszából 
(aerarium), 8 vagy az adósoknak elengedték a vizsgák és a 
doktori védések díját,9 esetleg a hazaút költségeit (viaticum) 
állták, de közvetlen, személyes kapcsolatot is létesítettek 
a peregrinusokkal. Mivel nagyon mélyen érintette őket a 
magyar protestáns hittestvérek szenvedése, így nyitva állt 
ajtajuk a náluk jelentkező peregrinusok előtt. Ezért igye-
keztek rajtuk segíteni a szükségben és/vagy tartozásaikat 
elengedni, esetleg akár mint fratres in Christo saját ottho-
naikba befogadni őket. Ez utóbbira példa az ismert angol 

7 Lásd fentebb 1. jegyzet.
8 christianus Schotanus professzor kezességet vállalt Andreas Egres Patackyért 

[Egrespataki András, lásd ASt 5499] 1656. április 16-án, majd nem sokkal 
később, 1658. november 24-én kollégája, johannes valckenier kezeskedett jo-
hannes Gele Debreceniért [Debreceni Gele jános]. Mindkét peregrinus a De-
breceni kollégium diákja volt. Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Archief 
universiteit franeker, inv. nr. 83, a.l. - Zoványi-Ladányi, p. 138 (Debreceni 
Gele jános).

9 Néha a professzor maga fizette a doktorálás költségeit. Nicolaus Arnoldus pro-
fesszor például 1670. május 9-én johannes köpeczi [köpeczi jános] költségét 
állta, aki 1669. június 9-én védte meg filozófiai értekezését (lásd Auditorium: 
G/1669.4). Más peregrinusok a szenátus engedélyével “gratis” (ingyen) dok-
toráltak, például jacobus cseh csuzius [csuzi cseh jakab] 1665-ben (lásd 
Auditorium: G/1665.2) és Stephanus k. Diószeghi teológusok [Diószegi kis 
istván] 1666-ban (lásd Auditorium: G/1666.2). Lásd: “tresoar”: RAf, Leeu-
warden; Archief universiteit franeker, inv. nr. 18, a.l. – Zoványi-Ladányi, pp. 
130-131 (csuzi cseh jakab), ill. pp. 151-152 (Diószegi kis istván). - Egyéb-
ként Arnoldus más magyar diákokkal is jó kapcsolatot ápolt, például az erdélyi 
Paulus jászberé nyivel [ jászberényi Pál, lásd ASt 5790], aki angliai utazása előtt 
a franekerben hagyott utazóládája kulcsait a professzorra bízta. Lásd: Postma 
2006c. – Zoványi-Ladányi, p. 283.

teológus Gulielmus Amesius [William Ames], aki több 
mint tíz évig (1622-1633) volt professzor franekerben.10 
Attól sem riadtak vissza, hogy „magasabb” körök előtt tá-
mogassák a magyarok érdekeit. tudjuk, hogy a későbbiek-
ben Ruardus Andala professzor (lásd Auditorium: 107/…) 
többször, és nem is eredménytelenül fordult a fríz rendek-
hez, hogy többféleképpen, akár anyagilag is támogathassa 
az akadémián tanuló magyarokat (lásd az erről szóló le-
véltári forrásokat “tresoar”: RAf, Leeu warden; Archief 
universiteit franeker és Sta ten-archief ). Nevét, és szemé-
lyes közbenjárásának emlékét „tisztelettel” említik a pe-
regrinusok fennmaradt levelei és dokumentumai11 éppúgy, 
mint a többi franekeri atyai pártfogó nevét is, mint például 
johannes cloppen burg-ét (lásd Audito rium: 56/...),12 id. 
campegius vitringaét (lásd Audito ri um: 91/...),13 herman 
Alexander Röellét (lásd Auditorium: 95/...),14 és minde-
nekelőtt hermannus vene maét, akit „vader venema”-ként 
(venema apánkként) emlegettek a magyarok (lásd Audito-
rium: 119/...).15

10 A sok nála tanult magyarról lásd: Auditorium, pp. 86-103. igen nagy hatással 
volt a magyarországi protestantizmusra.

11 Andala szoros kapcsolatban volt teleki Sándor gróffal, a nagyenyedi kollégium 
kurátorával. Lásd: Postma 1999a.

12 Ezzel kapcsolatban lásd: Eredics 2001.
13 Ezzel kapcsolatban lásd: Postma 1998c, 2006b és 2007b. vitringa, Typus 

theologi ae practicae, sive de vita spirituali ejusque affectionibus commentatio (fra-
neker 1716), 1722 -ben frankfurt an der Oderben magyar fordítása jelent 
meg.

14 Ezzel kapcsolatban lásd: van Sluis-Postma. - N.B.: Röell magyar diákjainak 
hosszú listáját ki kell egészítenünk az erdélyi Georgius P. Zoványi [Zoványi P. 
György, lásd ASt 9538] nevével, ugyanis Röell 1698. március 8-án dicsérő tes-
timonium-ot írt Zoványi számára. A testimonium szövegét közli: Szilágyi fe-
rencz, Zilah történelméből (Pest 1870), pp. 42-43 (33. jegyzet), valamint: Névkö-
nyv az erdélyi Ev. Ref. Anyaszentegyház számára 1881 (kolozsvár 1880), pp. 
64-65. - Zoványi-Ladányi, pp. 708-709.

15 Erről lásd: Eredics 2003. - venemaról és a magyarokról: j.c. de Bruïne, Her-
man Venema. - Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting (franeker 1973), 
p. 74.
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Befolyás és kölcsönhatás

Mindeközben arról sem feledkezhetünk meg, hogy a 
magyarok franekeri jelenléte tagadhatatlan befolyással 
bírt az oktatásra. A magyar diákokhoz fűződő közvetlen 
és direkt kapcsolat miatt a professzorok ugyanis sok olyan 
aktuális és konkrét kérdéssel találkoztak, melyek a teoló-
gushallgatók körében felmerültek. Ezek között a már idő-
sebb, tapasztalatokat szerzett peregrinusok között érezték 
az isteni igazság misztériuma iránti szeretetet, valamint 
látták milyen lelkes szorgalommal készülnek arra, hogy 
megalapozott és találó érvekkel szállhassanak szembe 
azokkal, akik ezt az isteni igazságot vitatják (adversarii). 
Így érthető, hogy a professzorok előadásaikon (lectiones) 
és a disputákon ezeknek a vitás kérdéseknek (quaestiones 
polemicae) nagy figyelmet szenteltek. A teológus Nicolaus 
vedelius (1596-1642)16 a magyarokkal 51 disputációs gya-
korlatot vett sorra, „quae nobis cum omnibus adversariis 
interce dunt” (lásd Auditorium: 51/1640.9abc; lásd lentebb 
i. függelék), míg Nicolaus Arnoldus professzor (1618-
1680)17 a magyarokkal 40 disputációs gyakorlaton a vita-
tott kérdéseket (controversiae) tárgyalta meg, „quae nobis 
cum Lutheranis intercedunt” (lásd Auditori um: 64/1654.3; 
lásd lentebb ii. függelék).

Az is előfordult, hogy maguk a peregrinusok kérték a 
professzorokat, hogy bizonyos vitatott témákat vegyenek 
elő. Ez történt például, amikor johannes cloppenburg-
öt (1592-1652) az 1651-es év elején magyar diákok az-
zal keresték meg, hogy a szociniánusok tanait röviden és 
alaposan tárgyalja meg velük. cloppenburg ebbe azonnal 
beleegyezett, házában fogadta a diákokat, elmagyarázta 
nekik a szociniánus irányzat keletkezését (historie van de 
Opkomste der Socinianen), alaposan megbeszélte velük a 

16 vedeliusról lásd: Auditorium, pp. 122-126.
17 Arnoldusról lásd: Auditorium, pp. 180-188.

szociniánusok tanait, így készítve fel őket, hogy akadémiai 
disputákon nyilvánosan cáfolják ezeket a tanokat. A fenn-
maradt anyagokból tudjuk, hogy összesen nyolc peregri-
nus vett részt ezeken a vitákon (refutatio). A 22 disputációs 
gyakorlatból csak három maradt fenn eredeti formájá-
ban (Disp. VII-IX, lásd Auditorium: 56/1651.3), melyeket 
Michaël h[entes] Debrecinus [Debreceni hentes Mihály] 
védett:18

56/1651.3 Compendioli Socinianismi confutati 
disputationes tres, de veteri et novo foedere sive de lege et 
evangelio [ad cap. V, disp. VII-IX]. [Resp.] Michael H[entes] 
Debrecinus, Ungarus. franeke rae, idzardus Alberti, 1651. 
4º; [2,24] pp.
Loc.: OSzB; Pet - ASt 5003. - RMK iii 1767. - cf. 
56/1651.4;3.

A további 19 disputa szövegét később cloppenburg 
Com pendiolum Socinianismi confutatum (lásd Auditorium: 
56/1651.4) című munkájában találjuk, mely 1651-ben je-
lent meg franekerben. A könyvet a tudományos világ egy-
öntetűen kedvező véleménnyel fogadta. Ebből is látszik, 
hogy a már 1652-ben megjelent „auctior et emendatior” 
a második kiadás. Még ugyanabban az évben napvilágot 
látott egy holland nyelvű kiadás is: 

56/1651.4a Compendiolum Socinianismi confutatum. 
Prae missa est praefatio historica, de origine et progressu 
Socinia nismi. franekerae, idzardus Balck, 1651. 4º; [206] 
pp.

Nomina respondentium:
1. Disput. I-III, ad cap. I. Resp. Colomannus Igaz, nobi lis 
Claudiopolitanus. - ASt 4484.

18 Debreceni hentes Mihályról lásd: Bozzay-Ladányi, i.m.
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2. Disput. IV-VI, ad cap. II, III, IV. Resp. Michael Simon 
Varalliayi. - ASt 4730.
3. Disput. VII-IX, ad cap. V. Resp. Michael Hentes Debre
cinus. - ASt 5003. - cf. 56/1651.3.
4. Disput. X-XI, ad cap. VI. Resp. Michael B. Thalyayi. - ASt 
4857.
5. Disput. XII-XIII[a], ad cap. VII. Resp. Caspar P. Tis
zaBetsinus. - ASt 5017.
6. Disput. XIII[b]-XVII, ad cap. IIX. Resp. Andreas B. 
Kereszturi. - ASt 4892.
7. Disput. XVIII-XIX, ad cap. IX. Resp. Johannes Phi lippus 
Bökenyi. - ASt 5058.
8. Disput. XX-XXII, ad cap. X, XI. Resp. Daniel P. Vizkeleti. 
- ASt 4732. - Ungari, s. theologiae et minis terii candidati.
Loc.: uBA <2341 h 2; 417 E 13>; uLc; uBMü <4º 
Theol 5007/1>; Sár <SS 26/a>; cluj <R RMk 401-409>; 
tir <BO 22683>; Sibiu <v i 7336)> - RMKP 6308. - cf.: 
SCCL, pp. 50-51 (nr. 0156). - N.B.: 56/1684.1 –ben Theolo-
gica opera omnia, ii, pp. 319-449 (a respondens diákok ne-
vének említése nélkül).

56/1651.4b Idem. Editio secunda, auctior et emendatior. 
franekerae, idzardus Balck, 1652. 4º; [8],190 pp.
Loc.: hrb <AB 1375>; Stut; Bas; jocc; uLE <c *28.30>; 
Dbl; BNP; Deb <c 235/1; f 253/3>; cluj <R RMk 617; 
u 57811>; uBcluj <01719> - RMKP 6318.

56/1651.4c Kort begrijp van de opkomste ende leere der 
Socinianen, kortelick vervat in 11 capittelen, by een gebracht 
ende grontelick wederleyt in de Nederlant sche tale. Dordrecht, 
vinçent caimax, 1652. 12º; [8],432 pp.
carm.: jacobus Lydius (holl.).
Loc.: vuA <Xi.05666; Xi.05667>; cfP - kolofón: 
Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de vries, 1652.

Bár cloppenburg nem említi név szerint a magyar pe-
regrinusokat, a holland olvasók számára azért leírja, hogyan 
született ez a könyv a magyar diákok kérésére. ugyanak-
kor, ahogyan az a latin nyelvű kiadásból is kiderül, olyan 
diákokról voltak ezek, akik már komoly tanulmányokat 
folytattak korábban: „ungari, s. theologiae et ministerii 
candidati”.

cloppenburg következő teológiai írását Vindiciae 
pro deitate Spiritus Sancti – „adversus pneumatomachum 
johan[nem] Bidel lum” is négy magyarral védette meg a 
disputációs gyakorlaton (lásd Auditorium: 56/1652.1). Az 
előzmények ismeretében ez nem lehetett „véletlen”. Bár 
nincsen rá konkrét utalás a könyvben, mégis világos, hogy 
ebben az esetben is összefogott cloppenburg a magyar 
peregrinusokkal a heterodox, szociniánus (adversarius) 
irány elleni küzdelemben. Még 1651-ben – közvetlenül a 
Compendiolum megjelenése után – kezdett hozzá johannes 
Bidellus [ john Biddle, 1615-1662] tanainak cáfolatához, 
melyre johannes Sikó [Sikó jános, lásd ASt 4617]19 erdélyi 
peregrinus első három disputációs gyakorlata a bizonyíték. 
Ezek külön kötve, eredeti formájukban a Sárospataki Re-
formátus kollégiumban találhatók. Ez a bizonyos példány 
nemrég még Nyizsnij Novgorodban volt,20 és csak 2006 
márciusában került vissza Sárospatakra:

56/1651.6 Vindiciae pro deitate Spiritus Sancti, adversus 
pneuma tomachum Johan[nem] Bidellum, Anglum. Disputatio 
I, II et III. Resp. Johannes Siko, Ung. Transsylvanus. 
franekerae, idzardus Balck, 1651. 4º; [2,24,2] pp.
carm.: Andr. Petri (lat.).

19 Sikó B. jánosról lásd: Bozzay-Ladányi, i.m.
20 Lásd: SCCL, p. 53 (nr. 0159). - N.B.: Az itt bemutatott példányok leírása au-

topszián alapszik (és ezért különbözik az Auditoriumtól). – A sárospataki köny-
vek hazatéréséről lásd: Patricia kennedy Grimsted - konstantin Akinsha, `The 
Sárospatak case: Rare Books Return to hungary from Nizhnii Novgorod. - A 
New Precedent for Russian cultural Restitution?, in: Art, Antiquity and Law, 
Xi/3 (2006), pp. 215-249. – Magyar és erdélyi könyvtárak jelentősége a frane-
keri kutatással kapcsolatban lásd: Postma 1998b, 1999a, 1999b és 2006a.
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Loc.: Sár <SS 105/ccc> - ASt 4617. - N.B.: Bele van kötve 
a Disp. IV-V (Resp. Samuel Enjedinus, [16] pp.), a Disp. VI 
(Resp. Georgius Palyi, [8] pp.) és a Disp. VII-VIII (Resp. 
Stephanus Katona Gelenus, [16] pp.), mindegyik önálló 
címlap nélkül. - RMK iii 1770. - cf.: SCCL, p. 53 (nr. 
0159). - cf. 56/1652.1.

Sikó szövege öt másik disputációs gyakorlattal együtt 
(melyeket eddig eredeti formájukban nem lehetett megta-
lálni) cloppenburg Vindiciae című munkájában található. 
Ez a könyv 1652 elején jelent meg franekerben:

56/1652.1 Vindiciae pro deitate Spiritus Sancti, 
adversus pneuma tomachum Jo han[nem] Bidellum, Anglum. 
franekerae, idzar dus Balck, 1652. 4º; [8,64] pp.

Nomina respondentium:
1.[Disp. I-III]. Resp. Johannes Siko, Ungarus Trans sylva nus; 
[24] pp. - ASt 4617. - cf. 56/1651.6.
2.[Disp. IV-V]. Resp. Samuel Enjedinus, Ungarus Trans syl-
vanus; [16] pp. - ASt 4970. - cf. RMK iii 1770 és 1799.
3.[Disp. VI]. Resp. Georgius Palyi, Ungarus; [8] pp. - ASt 
5060. - cf. RMK iii 1770.
4.[Disp. VII-VIII]. Resp. Stephanus Katona Gelenus, 
Ungarus; [16] pp. - ASt 5013. - cf. RMK iii 1770. - S. 
theologiae et ministerii candidati.
Loc.: hrb <AB 1375>; uBMü <4º Theol 5007/3>; uLc; 
BNP; Sár <SS 26/b>; Deb <f 253/2>; uBcluj <01720; 
04307>; tir <tq-156b/13>; Pet – Nincs feltüntetve 
RMKP. - cf.: SCCL, p. 53 (nr. 0160). - N.B.: Megjelent a 
következő szám alatt is: 56/1684.1  Theologi ca opera omnia, 
ii, pp. 451-497 (a respondens diákok nevének feltüntetése 
nélkül).

 
Az említett példák mind nyilvános disputációs gyakor-

latok voltak ugyan, de ezen túl is érzékelhető a magyarok 
hatása. A híres teológus és hebréista johannes coccejus 

(1603-1669) néhány magyar peregrinus „Nationis 
hungaricae studiosi quidam” kérésére 1646-ban a héber 
Psalterium új szövegkiadását, melyet maga fordított latin-
ra, rendezte sajtó alá:

Psalmi Davidis CL. Hebraeus textus ex optimorum codicum 
fide editus est, cum versione Johannis Cocceji, s. theol. et hebr. l. 
professoris. franekerae, typis et impensis idzardi Alberti et 
johannis Arcerii, 1646. 24º; [576] pp.
Loc.: uBA; cfP; Emd; Wolf; Brx; Bas; Oxf; tir

Az előszóból kiderül, hogy coccejus (továbbiakban lásd 
Auditorium: 50/...) szívesen teljesítette a kérésüket, mivel a 
publikáció célja éppen az volt, hogy javítsa a héber nyelv 
ismeretét a magyarok körében is („amore propagandae, 
praesertim in gente sua, literaturae sacrae hebraicae 
instincti”). Ezt a könyvet, mint krypto-Hungaricumot elég 
sokáig figyelmen kívül hagyták a kutatók (a magyar diá-
kokat kérdéses esetben direkt nem nevezték meg), ezért 
ebből az áttekintésből semmiképpen nem hiányozhat. 
Egyébként ugyanez a coccejus már korábban is támo-
gatta a hebraica veritas magyarországi terjesztését, amikor 
1643-ban franekerben kiadatta Paulus veszelin kismar-
jai Sr. [id. kismarjai veszelin Pál]21 héber nyelvtanát (lásd 
Audito rium: M/1643.4):

M/1643.4 Paulus W[eszelin] kis-Marjai, verbi 
divini in ecclesia Debrecziensi minister, Brevis institutio 
ad cognitionem linguae Hebraicae ex optimis autoribus 
collecta, usui scholarum Hungaricarum destinata. franekerae, 
idzardus Alberti, 1643. 8º; [8],119,[1] pp.
Loc.: ReB; Sibiu <v i 6189>; Sigh <Xvi.106> - Praefatio 

21 id. kismarjai veszelin Pál ekkoriban Debrecen volt lelkész, ahogyan erre a cím-
lap is utal. Nem tanult franekerben, coccejust bremai diákéveiből ismerte sze-
mélyesen. Lásd továbbá: Postma 1994 és 1999a. – Zoványi-Ladányi, p. 316.
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johannes coccejus, „Sanctae linguae professor”. - RMK 
iii 1604.

később franekeri utódja johannes Gerhardi terentius 
(1628-1677),22 hasonló célból jelentette meg 1667 márciu-
sában franekerben Tyrocinium Hebraicum (lásd Auditorium: 
M/1667 .1) című rövid héber nyelvtanát, amit Michaël 
Szath[már] Némethi [Szatmár németi Mihály]23 írt és ren-
dezett sajtó alá. Ahogy azt a cím is mutatja, ez a könyv is a 
magyarországi héber nyelvoktatást szolgálta:

M/1667.1 Michael Szath. Nemethi, ung., sacrarum 
literarum et linguarum cultor ac s. ministerii candidatus, 
Tyro cinium Hebrai cum, hoc est, Brevis et methodica lin guae 
Hebraeae institutio, paucissimis regulis, bre vissimis observationi-
bus, ad cognitionem linguae sanctae tyroni bus perquam necessariis, 
comprehen sa (cui accessit alphabetum Syriacum et Samaritanum 
ob eorum raritatem), in gratiam suae gentis adornata. franekerae, 
johannes Wellens, 1667. 8º; [8],56 pp.
carm.: johannes terentius (Proza).
Loc.: Deb <RMk 316>; Sár <ii. 208> - ASt 6707. - RMK 
iii 2386. - A nyomtatott Dedicatio kelt: „franekerae, an. 
1667 die 2 Mart.”.

Szerény összegzésünkbe még sok más magyar publi-
káció is bekerülhetne, mint például Biblia magyarázatok,24 

22 terentiusról lásd: Auditorium, pp. 190-191.
23 többet róla lásd: Bozzay-Ladányi, i.m., Zoványi-Ladányi, pp. 577-578.
24 Az erdélyi Szatmárnémeti Sámuel exegetikai tanulmányai és Biblia-kommen-

tárjai 1682-ben és 1683-ban jelentek meg, aki franekeri diák volt (lásd ASt 
8006), később a kolozsvári kollégium professzora. Lásd: RMK iii 3242, 3933, 
4183, 4293, 4343 és 4344. Biblia-kommentárjainak kiadását elsősorban id. jo-
hannes vander Waeyen és herman Alexander Röell franekeri professzorok 
támogatták. – Zoványi-Ladányi, pp. 578-579. – itt utalhatunk Stephanus M. 
vécsei [vécsei M. istván, lásd ASt 8351, ill. 8483] franekeri publikációjára: 
Analytica D. Johannis apostoli et euangelistae S. Apocalypseos paraphrasis, mely 
1690-ben jelent meg Facultas theologica Frane kerana “Approbatio”-jával, amit 
herman Alexander Röell, “h.t. Decanus”, írt alá. Lásd: RMK iii 3624. – Zo-
ványi-Ladányi, pp. 682-683.

exegetikai, filológiai és történelmi tanulmányok,25 magyar 
fordítások és/vagy magyar nyelvű önálló munkák,26 la-
tinul, görögül, héberül vagy magyarul írt üdvözlő versek 
(carmina).27 Mindezek a példák világossá teszik, hogy mi-
lyen közvetlen kölcsönhatás volt a magyar peregrinusok és 
a franekeri professzorok között, nemcsak az oktatásban, 
hanem azon kívül is. ugyanakkor az is világos, mennyi-
re komolyan vették a professzorok magyar diákjaikat és 
milyen alaposan készítették fel őket jövendő feladatukra, 
hogy a „magyar Sion védelmezői” legyenek.

Bár Nicolaus vedelius (1640), Nicolaus Arnoldus 
(1654) és johannes cloppenburg (1651-1652) elnöklete 
alatt a collegium disputantium kizárólag magyarokból állt, 
az esetek túlnyomó részében másokkal karöltve, vagyis más 
nem-magyarokkal együtt, folytak a disputák. talán érde-

25 Pl. franciscus fóris Otrokocsi [Otrokocsi fóris ferenc] két részből álló híres 
könyve: Origines Hungaricae [...] (franeker 1693). Lásd: RMK iii 3797. A 
Praefatio-ban említi id. johannes vander Waeyen, id. campegius vitringa, ja-
cobus Perizonius és jacobus Rhenferd franekeri professzorokat, akik könyve 
kiadását támogatták. – Egy évvel korábban (1692) jelent meg franekerben 
EIPHNIKON seu Pacis consilium [...] című munkája. Lásd: RMK iii 3727. – 
Zoványi-Ladányi, pp. 446-447.

26 A fordításokról lásd mindenekelőtt: Eredics 2008. – itt utalhatunk f.A. Lampe 
egyik művének magyar fordítására, mely Gileadi balsamom címmel jelen meg 
1741-ben franekerben. A fordítást Stephanus Bányai [Bányai istván, lásd ASt 
12220], a sárospataki kollégium diákja végezte. A könyv nyomtatását teljes egé-
szében a fríz rendek fedezték. Lásd: Postma 1997a, p. 168 (M/1741.7). – Zo-
ványi-Ladányi, p. 46. – további franekeri magyar nyelvű publikációkról lásd pl: 
RMK i 1064 (Mátyás váradi, franeker 1668) és RMK i 1383 (Sámuel P. Bán-
di, franeker 1690). Lásd még: Postma 1997a, p. 167 (M/1668.3) és Auditorium: 
M/1690.3. – Zoványi-Ladányi, p. 673 (váradi), ill. p. 44 (Bándi).

27 további két magyar nyelvű carmina pl.: Postma-vásárhelyi 2002. – itt 
utalhatunk még egy három részből álló magyar versre Gelei katona istvántól 
[Stephanus katona Geleinus, lásd ASt 5013], amit a keleti-fríz conradus 
viglius jheringnek írt. A vers Carmina gratulatoria kötetben található, ami 
1654-ben jhering tiszteletére jelent meg franekerben [Loc.: Strb]. korábban, 
1647-ben írt colomannus igaz [igaz kálmán, lásd ASt 4484] magyar  nyelvű 
verset (“Epigramma ungaricum”) Laurentius Banck professzor franekeri jogi 
professzori beiktatása alkalmából (lásd Auditorium: M/1647.2). A magyar 
nyelvű vers szövegét lásd: Mózes 2000. – Az itt említett példák is bizonyítják, 
hogy a peregrinusok magyar költői tehetségüket nem-magyarok érdekében is 
kamatoztatták, bizonyára megfelelő anyagi támogatás ellenében.
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mes egy pillanatra megállnunk a (nyilvános) disputáknál, 
melyek az egyetemi oktatás részét képezték, valamint átte-
kintenünk a „disputatio történetét” a franekeri egyetemen.

Lectio és Disputatio

Már az egyetem 1586 március végén kelt statútuma-
iban (Statuta Academiae Franequerensis) is megtalálhatók 
azok a törvények (leges), melyek a későbbiekben az egyete-
mi oktatás két „alappillérét” jelentik, a lectio és a disputatio. 
Az előadásokra (lectiones) a hét négy napján került sor 
(hétfő, kedd, csütörtök és péntek), a disputációs órákat 
(disputationes) pedig minden héten szerdán és szombaton 
tartották. hogy ennek a két pillérnek tartalmilag hogyan 
kellett egymáshoz illeszkednie, azt a törvények még nem 
szabályozzák. Erre ugyanis ekkor még nem érett meg az 
idő.

A fellelhető akadémiai iratokból pontosan tudjuk, mi-
kor kezdődtek a disputációs órák. 1588. december 18-án a 
fríz Meinhardus Scheltonis Sibrandus Lubbertus profesz-
szor elnöklete alatt elsőként védte meg Theses theologicae de 
libris canonicis (lásd Auditorium: 1/1588.1) című munkáját. 
valószínűleg a kezdeti években beiratkozó kevés diák és a 
nem megfelelő (filozófiai és teológiai) előképzettségük is 
hozzájárult ahhoz, hogy későn, illetve megkésve kezdődtek 
a disputák.28  

Amikor a kilencvenes években a diákok száma emel-
kedni kezdett, akkor fogalmazódott meg az az igény is, 
hogy az oktatás „formáját és tartalmát” újra átgondolják. 
Ez utóbbi különösen igaz volt az egyre nagyobb érdeklő-
désnek örvendő disputációs gyakorlatokra.29  

28 A két következő teológiai disputára Lubbertus irányítása alatt 1589. március 1-én és 
június 25-én került sor (lásd Auditorium: 1/1589.1-2). A disputák tehát a kezdeti 
időszakban nem sűrűn követték még egymást. Erről többet lásd: Postma 1985b.

29 Erről lásd: Postma 1985a.

henricus Schotanus (1548-1605) 30 jogász profesz-
szornak igen sokat köszönhet ez ügyben az egyetem. 
Oratio de disputatione című munkájában (lásd Auditorium: 
4/1591.3) igen sokféleképpen fogalmazta meg a dispu-
ták szükségességét, valamint „propter bonum ordinem” 
törvényeket hozott a disputációs órákról. A következő 
évszázadokban Schotanus terve mind a négy fakultásnak 
példaként szolgált. 

A leges collegio disputantium-ból azonnal látszik, milyen 
alaposan elő kellett készíteni a disputációs órát és a dis-
putának milyen szabályokat kellett követnie. A diáknak/
respondensnek írásba foglalt állításait (theses) először be 
kellett mutatnia a professzornak, hogy az hagyja jóvá azo-
kat, „ut eas perlustret, recognoscat, emendet et illustret”. 
Mikor a professzor szerint ennek semmi akadálya nem volt 
(„Nihil obstat”), akkor lehetett a disputációs gyakorlat szö-
vegét kinyomtatni. Ezen kívül időben („tempori”) el kellett 
vinnie szövegét az egyetemi nyomdászhoz, mégpedig egy 
héttel a nyilvános vita előtt.

A disputációs órán a diáknak/respondensnek röviden 
és tömören „brevi oratione” vázolnia kellett, szerinte miért 
hasznos és szükséges a kérdéses tárgyról („thema”) dispu-
tálni. Ezután az opponensek kaptak szót. Először az lépett 
fel opponensként, aki az adott professzornál legutoljára 
disputált. tartalmilag az első nyomtatott állítást (thesis), il-
letve a nyomtatott disputációs gyakorlat első részét bírálta. 
A második állítást, illetve a második részt az utolsó előtti 
disputában respondensként fellépő diák bírálta, stb. „atque 
ita ordine singuli (ne qua inexcussa relinquatur) singulas 
[theses] impugnato”. Az opponenseknek bírálatukat írásba 
kellett foglalniuk, illetve minden állításra (valamint a kér-
déses disputációs gyakorlat minden részére) legalább két 
ellenérvet („argumenta”) kellett felhozniuk. A professzor 
praesesként irányította az egész disputát, és ha szükséges 

30 henricus Schotanusról és orléans-i tanulmányairól lásd: Postma 1980.
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volt, akkor erélyesen közbeavatkozott. ha minden az elő-
írásoknak megfelelően – ordine – zajlott, büntetéseket he-
lyeztek kilátásba.

Ahogy az az előbbiekből világosan kiderült, a collegium 
disputantium diákok/respondensek meghatározott cso-
portjából állt, melyet maga a professzor állított össze. 
ugyanakkor a disputációs gyakorlatok központi vagy át-
fogó témájával a professzor azt is meghatározta, milyen 
sorrendben léphetnek fel a diákok respondensként. Minél 
kisebb volt egy csoport, annál többször kellett a diákoknak 
nyilvános dispután részt venniük. Ez a magyarázata annak, 
hogy például Amesius Collegium anti-Bellarmi nianum dis-
putáin, melyekre 1625-26-ban került sor (lásd Auditorium: 
36/1625.6, 36/1625.7, 36/1626.2 és 36/1626.3), rendsze-
resen ugyanazokkal a magyar és nem-magyar respondens 
nevekkel találkozunk. 31

Mire voltak jók ezek a disputációs gyakorlatok? Bár az 
előadásokat (lectio) és a disputákat (disputatio), melyek a 
franekeri egyetemi oktatás alapjai voltak, tartalmukat te-
kintve formálisan csak 1625-ben hangolták össze („item 
decretum [est], ut unusquisque professorum disputet de 
materiis illis, quas septimana una vel altera praegressa 
tractaverit in praelectionibus publicis, ut ita lectionum 
fructus magis hereat”, az egyetemi szenátus 1625. novem-
ber 18-án kelt határozata szerint),32 mégis világos, hogy a 
nyilvános vitákat soha sem tekinthetjük függetlennek az 
előadásoktól. Mindaz, amit az előadásokon tárgyaltak, elő-
került a disputációs órákon is. A diákok úgy sajátították el 
a tananyagot, hogy a nyomtatott disputákat csoportosan 
egymással vitatták meg. Így kapcsolódott egybe módszer-

31 itt utalhatunk több kollektív, vagyis csoportos disputára johannes Maccovius 
elnöklete alatt (lásd Auditorium: 28/...). továbbá lásd: Postma-veenhof 1985.

32 Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Archief universiteit franeker, inv. nr. 13, 
a.l. - A szenátus ugyanazon ülésén határozat született egy Series lectionum 
nyomtatásáról is. Mostanáig nagyon kevés került elő belük, a legrégebbi Ordo 
lectionum et horarum 1629-ből való (lásd Auditorium: M/1629.1), a legutolsó 
1792-ben keletkezett, lásd: Postma 1997a, p. 169 (M/1792.3), ill. p. 171.

tanilag az előadás (lectio) és a disputa (disputatio), a taní-
tás (docere) és a vita (disputare), „hogy az órákon tanított 
anyagot a nyilvános vitán keresztül a diákok megjegyezzék” 
(Boeles, i, p. 357).

hogy mennyire értékesnek tartották az „ismétlés erejét”, 
világosan kitűnik a már előbb említett henricus Schotanus 
1591-ben megfogalmazott hasznos tanácsából: Consilia 
quaedam sive praecepta honesta, utilia et necessaria (lásd 
Auditorium: 4/1591.3). Amikor a nyilvános disputa során 
egy diák (mindkét) ellenvetését megfogalmazza, nemcsak 
a megfelelő formát (in formam syllogismi) kell használnia, 
hanem a véleményét (argumenta) tisztán és világosan meg 
kell ismételnie (et clare et tarde). Ezen kívül az állításokat 
(vagy a szövegrészeket) amiket bírál, még egyszer hiány-
talanul („integer”, „plene”) fel kell olvasnia, „idque propter 
omnes, ut intelligatur quid sit, de quo disceptetur”. A dis-
putációnak tehát, mint „stimulus, index et fons studiorum 
et bonorum morum”, nemcsak a respondens és az oppo-
nens, hanem valamennyi jelenlévő diák javát kell szolgál-
nia. főleg, ha ez utóbbiakat tekintjük, arra volt szükség, 
hogy a fontos elemeket, mint exercitium mentis-t a meg-
felelő pillanatban megismételjék. Mindezekből is kitűnik, 
hogy a nyilvános disputák az előadások követelményeivel 
összhangban folytak. jogosan mondja Boeles, hogy ezek a 
viták „ismétlések (…), melyek igen hasznosak” (Boeles, i, 
p. 355). 

Lehetőség volt arra is, hogy valaki a csoporton kívül 
ingyen (exercitii gratia) disputáljon. Ebben az esetben is 
a professzor kezében volt az irányítás a bírálattól kezdve 
a disputációs gyakorlat tartalmán keresztül annak ellenőr-
zéséig. érthető, hogy a kérdéses téma teljes egészében az 
előadások anyagához illeszkedett. Ebben az esetben „kü-
lönálló” disputációs gyakorlatokról beszélünk, mivel ezek 
a nyomtatott ’dolgozatok’ szemben a fentebb említettekkel, 
nem voltak ellátva (nyomtatott) sorszámokkal. Ezek védé-
se is nyilvánosan (publice) történt a respondens, az oppo-
nensek és az összes jelenlevő egyetemi polgár épülésére.
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A nyilvános disputák mellett (in auditorio publico) a 17. 
század második felétől kezdve lehetőség volt arra, hogy 
valaki in auditorio privato, illetve in auditorio domestico 
disputáljon. Ezen változások gyökere a magánórákban 
(privatissima) kereshetők, melyeket külön fizetség elle-
nében a professzorok a lakásukon adtak. teljesen világos, 
hogy az otthoni környezetben tartott „csoportos órák” ki-

egészültek a „tananyag megvitatásával” is. Sem formailag, 
sem tudományos szintjüket tekintve nem különböztek 
a nyomtatott magán disputációs gyakorlatok a nyilvános 
disputáktól, sőt a céljuk is azonos volt. ugyanarról a té-
máról számos disputációs gyakorlatot védtek meg a pro-
fesszornál otthon és nyilvánosan is, lásd pl. Auditorium: 
107/1720.1, 107/1720.3, 107/1720.5, 107/1720.7, 
107/1720.9, 107/1722.1, 107/1722.2, 107/1723.2 és 

Stephanus K. Dioszeghi [Diószegi K. István] disputációja
Stephanus K. Dioszeghi [Diószegi K. István] doktori dolgozata
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107/1723.3. Az illető professzor irányítása és/vagy a kér-
déses diák/respondens kívánsága határozta meg a téma-
választást. A fennmaradt akadémiai nyomtatványokból 
kiderül, hogy magyar diákok is részt vettek ilyen disputá-
kon (pl. Stephanus cs. kocsi [kocsi csergő istván],33 lásd 
Auditorium: 115/1722.1).

33 Lásd továbbá: Bozzay-Ladányi, i.m. - Zoványi-Ladányi, p. 324.

végezetül az akadémiai fokozat megszerzéséhez szük-
séges „végső vizsgában” is fontos szerepet kapott a nyilvá-
nos disputa. Bár volt arra lehetőség, hogy privatim „remissa 
disputatione”, vagy „sine disputatione” a szenátus termében 
vizsgázhasson valaki, mégis a legtöbb jelölt (candidati) dok-
tori dolgozatát – disputatio pro gradu – inkább nyilvánosan 
védte meg. A praeses (később promotor) szerepe természe-
tesen más volt, mint a „köztes vizsgáknál” (disputationes 
exercitii gratia). A jelölttől elvárták, hogy közbevetésekre, 
a jelenlevő egyetemi oktatók kérdéseire (quaestiones) adek-
vát és lényegre törő (ad rem) választ tudjon adni. A praeses 
„védelmére” vagy személyes közbeavatkozására már nem 
számíthatott. Így ez az utolsó disputáció minden érintett, 
így a jelenlevő diákság, intellektuális fejlődésére is nagy ha-
tással volt.34

34 jacobus cseh csuzius (1665) és Stephanus k. Diószeghi (1666) - lásd 9. jegy-
zett -  mellett doktoráltak teológiából: Georgius t. Martonfalvi [Mártonfalvi 
tóth György, lásd Auditorium: G/1659.5], ifj. Samuel koleserius. [köleséri Sá-
muel, lásd Auditorium: G/1684.2], és Paulus Gyöngyösi [Gyöngyösi Pál, lásd 
Auditorium: G/1700.1]. – Zoványi-Ladányi, pp. 393-394 (Mártonfalvi tóth 
György), p. 344 (köleséri Sámuel) és pp. 229-230 (Gyöngyösi Pál). - filozófi-
ából doktorált johannes köpeczi mellett (lásd 9. jegyzet) 1662. szeptember 
19-én: Michaël Rima Szombathi [Rimaszombati Mihály, lásd ASt 6410, ill. 
APr, p. 39], “habita Disputatio ne inaugurali de concursu causae primae cum 
causis secundis”. Arnoldus verhel volt a promotora. A doktorálás “gratis” (ingye-
nes) volt. A nyomtatott disputatio pro gradu-ból egyetlen példányt sem talál-
tunk még. Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Archief universiteit franeker, 
inv. nr. 17, a.l. - Zoványi-Ladányi, p. 511., Orvostudományból doktorált:  Mat-
thias varadi [váradi Mátyás, lásd Auditorium: G/1669.5], Georgius Briccius de 
viz-Akna [vízaknai Bereck György, lásd Auditorium: G/1695.13], Samuel 
fagarasi [fogarasi Sámuel, lásd Auditorium: G/1700.9], johannes cseh csu-
zius [csuzi cseh jános, lásd ASt 10060, ill. APr, p. 75, valamint: “tresoar”: 
RAf, Leeuwarden; Archief universi teit franeker, inv. nr. 19, a.l.: “remissa dis-
putatione inaugurali”, 1701. március 18.], johannes herczegh [herczegh já-
nos, lásd Audito rium: G/1703.6], Paulus keresztesi [keresztesi Pál, lásd Audi-
torium: G/1725.1], Georgius Buzinkai [Buzinkai György, lásd Auditorium: 
G/1733.1], Paulus Szathmari [Szathmári Pál, lásd Auditorium: G/1758.3a], 
Samuel verestói de csér [verestói Sámuel, lásd Auditorium: G/1772.5, “gra-
tis”], és josephus Milesz [Milesz józsef, lásd Auditorium: G/1775.5, “gratis”]. - 
N.B.:  hogy Samuel N. Szoboszlai [Szoboszlai N. Sámuel, lásd ASt 7122] 
1671. március 12-én ugyancsak franekerben doktorált-e orvostudományból, a 
fennmaradt levéltári anyagból nem állapítható meg. Lásd: RMK iii 2557. Az 
1972-ben kiadott APr sem említi a nevét.

Stephanus Helmeczi [Helmeczi István] disputációja
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Ezzel a franekeri egyetemi oktatás és a „disputatio tör-
ténetét” valamint ennek az egészen belüli alapvető funkci-
óját megtárgyaltuk.

Akadémiai nyomtatványok

Már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy ki fizette a 
disputációs anyagok költségeit, mivel ezek csak az egyete-
mi kör számára készültek, kereskedelmi forgalomba nem 
kerültek. Erre a kérdésre röviden válaszolhatunk. Bár tu-
dunk olyan esetekről, amikor a diákok maguk fedezték a 
disputációk nyomtatását, és arról is van tudomásunk, hogy 
a diákokat (köztük magyarokat is) anyagilag támogattak a 
professzorok, a szabály az volt, hogy az egyetemi nyomtat-
ványok költségeit a fríz rendek fedezték.

Már 1585. december 13-án kelt kinevezésében az első 
franekeri egyetemi nyomdász, az Antwerpenből származó 
Aegidius Radaeus [Gillis vanden Rade], a rendektől azt 
a megbízást kapta, hogy minden olyan könyvet és tézist 
(„alle boecken ende theses”) nyomtasson ki, melyeket a 
franekeri egyetemen olvasnak, vagy amiről disputálnak, 
(„gelesen ende gedisputeert”) méghozzá méltányos áron 
(„tot redelycke pryse”).35 Ennek a megbízásnak nem any-
nyira a nagyvonalúság volt az oka, mint inkább az a sürgető 
szükség, hogy a lehető legrövidebb időn belül az újonnan 
alapított egyetemen „férfiakat” képezzenek, akikre rá lehet 
bízni az „egyház, az állam és a társadalom” vezetését. 

A nyilvános disputák iránt mutatkozó nagy érdeklődés 
az 1590-es évektől kezdve, valamint az ennek következ-
tében megemelkedő nyomdai költségek hamarosan meg-
szorító intézkedéseket vonták maguk után. 1603. február 
11-én a rendek arra utasították Radaeust, hogy:

35 Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Staten-archief. Resolutie Gedeputeerde 
Staten van friesland, d.d. 13 December 1585. inv. nr. G 1 (2), u.o.

…mostantól kezdve egyetlen tézist se nyomtasson ki a 
diákok számára a tartomány költségén, kivéve ha erről 
mindkét tartományi tanácstagtól utasítást kap…36

Ezt az intézkedést, mely minden disputa kinyomtatásá-
hoz megkövetelte Radaeustól a rendek jóváhagyását, 1610. 
december 6-án a rendek következő intézkedése váltotta 
fel:

Az a határozat született, hogy a Franekeri Egyetemen, 
minden hónapban nyolc disputációt lehet az állam költsé-
gén kinyomtatni, feltéve, ha a disputációk tézisei egyenként 
nem kerülnek többe egy tallérnál, illetve az egy ívnél na-
gyobb terjedelműeket, azt a respondens maga fizeti.37  

világos, hogy a fríz rendek ezzel az intézkedéssel a 
nyilvános disputák „vadhajtásait” akarták visszaszorítani és 
az egyre növekvő nyomdai kiadásokat megfékezni. A havi 
maximum nyolc disputáció számát  – az évről évre növekvő 
diáklétszám miatt – többször is túllépték, de az egy talléros 
egyéni árak és a kiadandó disputáció legnagyobb terjedel-
mére (egy ív) vonatkozó intézkedések továbbra is érvény-
ben maradtak. 

három fennmaradt nyomdai jegyzőkönyv („tresoar”: 
RAf, Leeuwarden; Archief universiteit franeker, inv. nrs. 
90, 91 és 92) alapján megállapítható, hogy a fríz rendek 
a 17. század további éveiben minden különösebb ellenve-

36 ... omme van nu voertaen gheen Theses voer de studenten op Landtschaps costen meer 
te drucken sonder nader last ende bevel daervan bijde Gedeputeerde[n] t’ ontfangen 
.. .Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Staten-archief. Resolutie Gedeputeerde 
Staten van friesland, d.d. 11 februari 1603. inv. nr. G 2 (9), u.o.

37 Is geresolveert dat men in de Universiteijt tot Franiker alle maenden agt Disputa-
tien sal moogen doen tot costen van ‘t Landt, mits dat het drucken van de Theses voor 
yder Disputatie niet meer sal moogen costen als een Daeler, ende wat se booven een 
Booge doen drucken, dat de respondentes ‘t selve uijt hun eijgen buijdel sullen betae-
len. Lásd: “tresoar”: RAf, Leeuwarden; Staten-archief. Resolutie Gedepu-
teerde Staten van friesland, d.d. 6 December 1610. inv. nr. G 10 (4), u.o. 



136 ferenc Postma 137Magyarok és a franekeri egyetemi oktatás

tés nélkül teljesítették anyagi kötelezettségeiket. Mégis, a 
nyilvános (és később a magán) disputák is folyamatosan a 
figyelem középpontjában álltak és vitaalapul szolgáltak. A 
franekeri professzorokkal folytatott levelezésükben a fríz 
rendek azt követelik ismételten, hogy a „disputák számá-
nak növekedését” tartsák féken.

Amikor a 18. században a fríz rendek bejelentették a 
franekeri Egyetemre vonatkozó megszorító intézkedése-
iket, akkor ennek közvetlenül érzékelhető hatása volt sok 
disputációs anyag nyomtatására is. Szigorúan korlátozták a 
disputációk számát, míg az akkori egyetemi nyomdásznak 
azt a feladatot adták, hogy minden nyomtatott disputát 
vegyen lajstromba és a költségekkel számoljon el – meg 
kellett adnia az illető professzorok és diákok/respondensek 
nevét, a mű címet, a védés dátumát és a kinyomtatott pél-
dányok számát. Az 1703. évtől kezdve a nyomdai jegyző-
könyvek alapján pontosan látható, hogy milyen könyveket 
adtak ki, így ismerjük a magyar peregrinusok kinyomtatott 
írásait is.38 Mindezek ellenére tagadhatatlan, hogy a fríz 
rendek évszázadokon keresztül felbecsülhetetlen szolgála-
tot tettek sokak – köztük sok magyar – tudományos kép-
zése érdekében is.

Az előbbiekben vázoltuk a franekeri tanulmányok kö-
rülményeit, az egyetemi oktatás felépítését és ezen belül 
azt a rendet, amihez a magyar peregrinusoknak is tartani 
kellett magukat.

38 franekeri 18. századi Hungarica-k kutatása véges eredménnyel kecsegtet. A 
három jegyzőkönyvnek köszönhetően tudjuk, hogy a peregrinusok 79 disputá-
cióját (exercitii gratia és pro gradu) nyomtatták ki, egy magyar könyvvel együtt 
(Stephanus/ istván Bányai, Gileadi balsamom, franeker 1741; lásd fentebb 26. 
jegyzet), illetve Programma funebre-vel együtt, ami 1735. január 27-én elhunyt 
erdélyi diák Michaël k. Pataki [Pataki k. Mihály, lásd ASt 11983] temetésére 
íródott. A 79 disputációból 11-t, valamint Programma funebre-t nem lehetett 
megtalálni.

következtetések

A 18. században hozott takarékossági intézkedések je-
lentették a kegyelemdöfést a franekeri Egyetem számára. 
A külföldi diákok – 1620-1670 között a számuk 40% fö-
lött volt – egyre inkább elmaradoztak, minek következté-
ben az egyetem a legfontosabb bevételi forrásától elesett. 
A magyarok mégis jöttek,39 egészen az egyetem fennál-
lásának végéig (lásd fentebb). Dacára annak, hogy 1774 
után a magyaroknak csak „10 subsidiuma” volt (vagyis 10, 
a fríz rendek által fenntartott helye),40 mégis mindig voltak 
franekerben magyarok. talán éppen ez jelentett még több 
ösztönzést az évszázadokon keresztül sok magyar és erdé-
lyi diák számára, hogy útra keljen a fríz alma mater felé.41

 A franekeri Egyetem, Napoleon intézkedése kö-
vetkeztében véglegesen 1811-ben szűnt meg. utóda, az 
ún. Rijks Athenaeum (négy karral, doktorálási lehetőség 
nélkül) 1815-ben nyílt meg. éppúgy, mint az egyetem az 
utolsó években, a Rijks Athenaeum is őrizte tartományi 
jellegét, és a felsőoktatás regionális központjaként műkö-
dött. Magyar neveket ekkor már nem találunk a beiratko-
zottak között. 1843-ban azonban ez az oktatási intézmény 
is megszűnt.

A franekeri Egyetem neve és oktatásának híre a messzi 
Magyarországon még ezután is sokáig fennmaradt, ahogy 
az a magyar református szuperintendens Gabriël Báthorij 
[Báthory Gábor]42 egyik írásából is kiderül. 1856. decem-

39 A későbbi debreceni püspök, Michaël Benedek [Benedek Mihály, lásd ASt 
13660] 1774-ben, közvetlenül franekerbe érkezése után, még nyolc (!) magyart 
talált. A debreceni kollégiumban található Itinerarium-ban [Sign.: R 585.15] 
ezt örömmel állapítja meg. - Zoványi-Ladányi, p. 66.

40 Erről lásd a 6. jegyzetet. – Lásd a Bursa történetét is: Boeles, i, pp. 381-393.
41 Sok peregrinus Magyarországról tartott fenn szoros kapcsolatot hollandiai 

tanárával/professzorával/atyjával. Lásd: Zoványi 1902. – Néhányan hollandiai 
peregrinációjuk után igen részletes számadást készítettek pl. Sigismundus 
Nagy Borosnyai [Borosnyai Nagy Zsigmond, lásd ASt 12022] 1736-ban. Lásd: 
Postma 2005. - Zoványi-Ladányi, pp. 92-93.

42 Lásd: Zoványi-Ladányi, pp. 56-57, ill. p. 304.
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ber 6-án Nagykőrösön kelt hosszú, latin nyelvű levelében 
a franekeri professzorokhoz fordul, név szerint a teológiai 
karhoz, ahol magyar teológus hallgatók számára érdeklő-
dik a franekeri tanulási lehetőségekről, és konkrétan rákér-
dez a kérhető ösztöndíjak számára is…43

Mintha a franekeri Egyetem 1811-es megszűnésének 
híre a messzi Magyarországra nem jutott volna el….

függelék i - Nicolaus vedelius (1640).

Megjegyzés: A leírás az Auditorium (1995) alapján ké-
szült:

51/1640.9a Collegium Hungaricum, in quo disputationibus LI 
controversiae theologicae, quae nobis cum omnibus adversariis 
intercedunt, sunt propositae. franekerae, idzardus Alberti, 
1640. 12°; [4],185,[3] pp.
Nomina respondentium:
1.Disputatio I, quae continet praecognita seu de theo lo gia in 
genere. Resp. Stephanus Sepsi; pp. 1-7. - ASt 3459.
2.Disputatio II, quae est de Scriptura Sacra, I. Resp. Nicolaus 
Zabolai; pp. 7-12. - ASt 3443.
3.Disputatio III, seu de Scriptura Sacra, II. Resp. Johannes 
Tsernatfalvi; pp. 12-16. - ASt 3499.
4.Disputatio IV, quae est de Deo, I. Resp. Andreas P. 
Almassinus; pp. 17-19. - ASt 3525. – nyomtatott mutató-
ban: Almassi
5.Disputatio V, quae est de Deo, II. Resp. Joh. Balyick 
Debrecinus; pp. 19-22. - ASt 3526.
6.Disputatio VI, quae est de Deo, III. Resp. Sebastianus 
Cegledi; pp. 22-25. - ASt 3575.
7.Disputatio VII, quae est de operibus creationis I, de angelis, 

43 Lásd: GAF [Gemeente-archief franeker], franeker (inv. nr. 4815). Lásd: 
Obreen, p. 161.

coelo, inferno. Resp. Martinus Beoshasi; pp. 25-27. - ASt 
3588.
8.Disputatio VIII, quae est II de creatione, nim. de homine et 
paradiso. Resp. Joannes Zebegnyey; pp. 28-31. - ASt 3599. – 
nyomtatott mutatóban: Zebegnyei
9.Disputatio IX, quae est I de praedestinatione, nim. de 
praedestinatione Christi, angelorum item, nec non hominum, 
considerata in genere. Resp. Johannes Zilizi; pp. 31-34. - ASt 
3600.
10.Disputatio X, seu II de praedestinatione, quae est de 
electione, nim. de illius definitione, divisione, causa efficiente. 
Resp. Johannes Gidofalvi; pp. 34-37. - ASt 3601.
11.Disputatio XI, quae est de electionis forma, objecto seu 
materia, et fine. Resp. Alexius Mogyorosius; pp. 37-38. - ASt 
3605. – nyomtatott mutatóban: Mogyorosi
12.Disputatio XII, de electionis effectis et adjunctis. Resp. 
Johannes S. Rozgoni; pp. 38-39. - ASt 3500.
13.Disputatio XIII, de reprobatione, prior. Resp. Michael 
Szentpeteri; pp. 39-41. - ASt 3648.
14.Disputatio XIV, secunda de reprobatione. Resp. Petrus 
Thallyai; pp. 41-43. - ASt 3649.
15.Disputatio XV, de providentia Dei, I. Resp. Andreas 
Uyfalusi; pp. 43-46. - ASt 3650.
16.Disputatio XVI, de providentia Dei, II. Resp. Nicolaus 
Zabolai; pp. 46-49. - ASt 3443.
17.Disputatio XVII, quae est tertia de providentia. Resp. 
Andreas P. Almassius; pp. 50-53. - ASt 3525.
18.Disputatio XVIII, quae est de peccato in genere. Resp. 
Joannes [S.] Rozgoni; pp. 53-55. - ASt 3500.
19.Disputatio XIX, quae est I de peccato primo. Resp. Joh. 
Balyick Debrecinus; pp. 55-57. - ASt 3526.
20.Disputatio XX, seu II de peccato primo. Resp. Sebastianus 
Cegledi; pp. 57-58. - ASt 3575.
21.Disputatio XXI, quae est I de peccato originis. Resp. 
Martinus Beoshasi; pp. 59-60. - ASt 3588.
22.Disputatio XXII, quae est II de peccato originis. Resp. 
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Michael Szentpeteri; pp. 61-62. - ASt 3648.
23.Disputatio XXIII, quae est III de peccato originis. Resp. 
Petrus Thallyai; pp. 63-64. - ASt 3649.
24.Disputatio XXIV, quae est IV de peccato originis. Resp. 
Andreas Uyfalusi; pp. 64-65. - ASt 3650.
25.Disputatio XXV, quae est IV de peccato originali simul et 
actuali. Resp. Joannes Zebegnyei; pp. 66-67. - ASt 3599.
26.Disputatio XXVI, de libero arbitrio in statu peccati. Resp. 
Alexius Mogyorosi us; pp. 68-69. - ASt 3605.
27.Disputatio XXVII, de lege. Resp. Johannes Zilizi; pp. 69-
70. - ASt 3600.
28.Disputatio XXVIII, de evangelio et speciatim de consiliis 
evangelicis, disp. I. Resp. Sebastianus Cegledi; pp. 70-71. - 
ASt 3575.
29.Disputatio XXIX, seu II de consiliis evangelicis. Resp. 
Martinus Beoshasi; pp. 71-72. - ASt 3588.
30.Disputatio XXX, de persona Christi. Resp. Michael 
Szentpeteri; pp. 73-74. - ASt 3648.
31.Disputatio XXXI, seu I de officio Christi. Resp. Petrus 
Thallyai; pp. 74-76. - ASt 3649.
32.Disputatio XXXII, seu II de officio Christi. Resp. Andreas 
Uyfalusi; pp. 76-78. - ASt 3650.
33.Disputatio XXXIII, seu III de officio Christi. Resp. 
Johannes Zebegnyei; pp. 78-80. - ASt 3599.
34.Disputatio XXXIV, seu IV de officio [et] speciatim morte 
Christi. Resp. Johannes Zilizi; pp. 80-82. - ASt 3600.
35.Disputaio [sic] XXXV, seu V de officio et speciatim morte 
Christi. Resp. Alexius Mogyorosius; pp. 83-84. - ASt 3605.
36.Disputatio XXXVI, seu VI de officio Christi, speciatim 
intercessione, regno, resurrectione et exaltatione Christi. Resp. 
Matthias Geontzi; pp. 84-86. - ASt 3697.
37.Disputatio XXXVII, quae est de vocatione externa et 
foedere Dei. Resp. Petrus Redmeczinus; pp. 87-89. - ASt 
3699. – nyomtatott mutatóban: Redmeczi 
38.Disputatio XXXVIII, quae est I de sacramentis in genere. 
Resp. Petrus Szerenczi; pp. 89-91. - ASt 3713.

39.Disputatio XXXIX, seu II de sacramentis in genere. Resp. 
Steph. Gyori; pp. 92-95. - ASt 3720. – nyomtatott mutató-
ban: Giori 
40.Disputatio XL, quae est de sacramentis N.T. in specie. Resp. 
Steph. Laskai; pp. 96-102. - ASt 3714.
41.Disputatio XLI, quae est I de ecclesia, seu de natura et notis 
ecclesiae. Resp. Geor[g]. Szirmai; pp. 102-107. - ASt 3716.
42.Disputatio XLII, quae est II de ecclesia, nim. de ministris 
ecclesiae. Resp. Andreas Romoczai; pp. 107-114. - ASt 3717. 
– nyomtatott mutatóban: Romoczahazi 
43.Disputatio XLIII, quae est III de ecclesia, nim. de conciliis 
et disciplina ecclesiastica. Resp. Paulus Thamasi; pp. 115-120. 
- ASt 3715.
44.Disputatio XLIV, seu IV de ecclesia, quae est de monarchia 
papae et de Antichristo. Resp. Sebastianus Cegledi; pp. 120-
127. - ASt 3575.
45.Disputatio XLV, seu V de ecclesia, quae est de monachis et 
votis monasticis. Resp. Petrus Thallyai; pp. 127-135. - ASt 
3649.
46.Disputatio XLVI, seu VI de ecclesia, nim. de ecclesia in 
purgatorio. Resp. Andreas Uyfalusi; pp. 135-140. - ASt 
3650.
47.Disputatio XLVII, quae est I de statu gratiae, hoc est, de 
conversione seu regeneratione hominis. Resp. Johannes Zilizi; 
pp. 140-147. - ASt 3600.
48.Disputatio XLVIII, seu II de statu gratiae, nim. de fide 
justificante et libertate christiana. Resp. Alexius Mogyorosius; 
pp. 147-153. - ASt 3605.
49.Disputatio XLIX, quae est de statu gloriae et antecedentibus 
quatuor extremis. Resp. Petrus Redmeczi; pp. 154-157. - ASt 
3699.
50.Disputatio L, quae est I de sanctificatione et cultu Dei per 
bona opera lege morali praecepta. Resp. Matthias Gonczi; pp. 
157-164. - ASt 3697. – nyomtatott mutatóban: Geontzi 
51.Disputatio LI, seu altera de cultu Dei per bona opera. Resp. 
Joh. Zebignyei; pp. 164-185 [= 175]. - ASt 3599.
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in: 51/1641.6a  Opuscula theologica nova. - cf. RMK iii 
1557. – helytelen oldalszámok pp. 50-70 és pp. 150-160 
között.
51/1640.9b Idem. franekerae, joannes Arcerius, 1940 [sic]. 
12°; [4],185,[3] pp.
in: 51/1641.6b  Opuscula theologica nova. - RMK iii 1557.  
– helytelen oldalszámok pp. 50-70 és pp. 150-160 között.
51/1640.9c Idem. franekerae, joannes fabiani Deuring, 
1640. 12°; [4],185,[3] pp.
in: 51/1641.6c  Opuscula theologica nova. - RMKP 7605. – 
helytelen oldalszámok pp. 50-70 és pp. 150-160 között.
51/1641.6a Opuscula theologica nova. franekerae, idzardus 
Alberti, 1641. 12°; [8,64],[8], 125,[1],[4],185,[3],246,[2] 
pp.

index:
x.cf. 51/1639.1  Oratio inauguralis.
x.Ecclesiastes catholicus; [8],125,[1] pp.
x.cf. 51/1640.9  Collegium Hungaricum.
Disputationes duae de fide patrum veteris testamenti:
52.Disputatio theologica prior, de fide patrum Vet. Testam. 
Resp. Andreas P. Almassius, Hungarus. An veri fideles et 
sancti in Vet. Test. in Jesum Christum crediderint?; pp. 3-22. - 
ASt 3525. - cf. 51/1640.2. - RMK iii 1565.
53.Disputatio theologica secunda, de fide patrum Vet. Testam. 
Resp. Joannes Balyik Debrecinus, Ungarus; pp. 23-41. - ASt 
3526. - RMK iii 1566.
54.Disputatio theologica de sacrosancta Trinitate, qua I Epist. 
Joh. cap. 5 vers. 7 vindicatur a strophis Socinianorum. Resp. 
Burchardus Lomeierus, Zutphani ensis; pp. 42-60. - ASt ?
De libertate conscientiarum disputationes sex:
55.De libertate conscientiarum, disp. I. Resp. Casparus 
Cumerus, Palatinus; pp. 62-75. - ASt ?
56.De libertate conscientiarum, disp. II. Resp. Dan. 
Bokelmannus, Trans-Ysul.; pp. 76-83. - ASt ?
57.De libertate conscientiarum, disp. III. Resp. Henricus 

Stephani, Clivo-Wesal.; pp. 84-94. - ASt ?
58.De libertate conscientiarum, disp. IV. Resp. Tobias 
Sollingius, Clivo-Wes.; pp. 95-106. - ASt ?
59.De libertate conscientiarum, disp. V. Resp. Herman. ab 
Holle, Gelro-Borcul.; pp. 107-120. - ASt ?
60.De libertate conscientiarum, disp. VI, qua deciditur quaestio, 
anne magistra tus orthodoxus bona conscientia et sine offensa 
Dei possit haereticis vere sic dictis seu idololatris nunquam 
permittere exercitium publicum vel conventicu la privata? 
Resp. Georgius Torma Szirmainus, Ung.; pp. 121-145. - 
ASt 3716. - RMK iii 1568.
De Deo et creatione quaestiones controversae centum et 
quinque breviter decisae:
61.[De Deo quae[s]tio I-XIV]. Resp. Andreas Petri, Davent.; 
pp. 148-159. - ASt 3810.
62.[Quaest. XV-XXIX]. Resp. J. Petrus Biberus, Zutphan.; 
pp. 159-171. - ASt ?
63.[Quaest. XXX-XXXVII]. Resp. P. Liesselius; pp. 171-181. 
- ASt ?
64.[Quaest. XXXIII-L]. Resp. Wern. Godefr. Pistorius; pp. 
181-194. - ASt ?
65.[Quaest. LI-LXX]. Resp. Bernh. Rusius; pp. 194-209. - 
ASt 3727.
66.[Quaest. LXX-XC]. Resp. Herm. Noldius; pp. 209-230. 
- ASt ?
67.[Quaest. XCI-CVI (!)]. Resp. Winoldus Dieppenensis, 
Davent.; pp. 230-246. - ASt ?
Loc.: hrb <AB 2428>; jena <12E Bud theol 52>; BNP 
<D2 11961>; cluj <R RMk 500> - Megjegyzés: több 
disputáció a nrs. 54-59 és nrs. 61-67 között, vedelius 
deventeri korszakából való. - cf. RMK iii 1557.
51/1641.6b Idem. franekerae, joannes Arcerius, 1641. 12°; 
[8,64],[8],125,[1],[4],185,[3], 246,[2] pp.
Loc.: tir <BO 2368> - RMK iii 1557.
51/1641.6c Idem. franekerae, joannes fabiani 
Deuring, 1641. 12°; [8,64],[8],125,[1],[4], 185,[3],246,[2] 
pp.
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Loc.: fShl <17 h 13; 24 j 16>; uBhl <ung vi 174>; Sár 
<i 918 a,b>; cluj <BMv c 394>; tir <BO 5351/2>; Aiud 
<hung 147> - RMKP 7605.

függelék ii - Nicolaus Arnoldus (1654).

Megjegyzés: A leírás az Auditorium (1995) alapján ké-
szült:

64/1654.3Heinrici Echardi, Lutherani, Scopae dissolutae 
seu fasciculus ejus controver siarum succincte refutatus, 
et quadraginta publicis disputationibus in Academia 
Franekerana dissolutus. franekerae, idzardus Balck, 1654. 
8°; [36],640,[12] pp.
carm.: Andr. P. kallovius (lat.); joan. M. Bereghi (lat.); 
M. P. N. Almasi (lat.); P.A.P.D.t. (lat.); S. Azari (lat.); joh. 
Arn[oldus] (lat.).
index:
1.Notarum ad Echardi fasciculum disputatio I [de Scriptura, 
de Deo]. Resp. Casparus P. Tiszabetsi, Hung.; pp. 1-16. - ASt 
5017.
2.Disputatio II [de Deo, de natura Christi humana]. Resp. 
Casparus P. Tisza betsi, Hung.; pp. 17-32.
3.Disputatio III [de natura Christi humana, de unione 
personali]. Resp. Caspa rus P. Tiszabetsi, Hung.; pp. 33-48.
4.Disputatio IV [de unione personali, de propositionibus 
personalibus, de communicatione idiomatum]. Resp. Casparus 
P. Tiszabetsi, Hung.; pp. 49-64. - cf. RMK iii 1882 [Disp. 
i-iv].
5.Disputatio V [de communicatione idiomatum]. Resp. Thomas 
P. Tiszabetsi, Hung.; pp. 65-80. – a mutatóban:: “frater 
caspari P. tiszabetsi”. - ASt 5228.
6.Disputatio VI, qua vindicantur argumenta orthodoxa, 
quibus idiomata essentialia divinae naturae Christi humanae 
non esse transitive communicata probatur [et de omnipotentia]. 

Resp. Thomas P. Tiszabetsi, Hung.; pp. 81-96. - cf. RMK 
iii 1882 [Disp. v-vi].
7.Disputatio VII, qua ostenditur humanam naturam Christi 
in abstracto non esse omnipotentem, omnisciam [et de cultu 
adorationis]. Resp. Martinus P. Nagy Almasi, Hungarus; pp. 
97-112. - ASt 5263.
8.Disputatio VIII, de adorabilitate humanae naturae Christi 
[et de potestate judiciaria, de virtute vivificandi, de praesentia 
hominis Christi in his terris]. Resp. Martinus P. Nagy Almasi, 
Hungarus; pp. 113-128.
9.Disputatio IX, qua vindicantur argumenta orthodoxa, 
quibus probatur humanam Christi naturam non esse ubique 
praesentem. Resp. Martinus P. Nagy Almasi, Hungarus; pp. 
129-144.
10.Disputatio X, continens continuationem vindiciarum argg. 
orthod. ex ratione depromptorum contra omnipraesentiam 
carnis Christi [et de articulis symboli apostolici, de descensu 
ad inferos, de resurrectione, de ascensione ad coelos]. Resp. 
Martinus P. Nagy Almasi, Hungarus; pp. 145-160. - cf. 
RMK iii 1881 [Disp. vii-X].
11.Disputatio XI, de praesentia humanitatis Christi sessione 
ad dexteram Dei, et Spiritu S. etc. [et de libertate in agendo, de 
peccato]. Resp. Johannes P. JazBerenyi, Hungarus; pp. 161-
178. - ASt 5285.
12.Disputatio XII, de peccato. Resp. Johannes P. JazBerenyi, 
Hungarus; pp. 179-194.
13.Disputatio XIII, de peccato [et de traduce animae, de lege 
Dei]. Resp. Johan nes P. JazBerenyi, Hungarus; pp. 195-
210.
14.Disputatio XIV, de lege Dei [et de evangelio]. Resp. 
Johannes P. JazBeren yi, Hungarus; pp. 211-226. - cf. 
RMK iii 1880 [Disp. Xi-Xiv].
15.Disputatio XV, de evangelio [et de differentia sacramentorum 
V. et N.T., de fide salvifica]. Resp. Andreas Wilmanius, 
Ungarus; pp. 227-242. - ASt 5257.
16.Disputatio XVI, de fide infantum, fide electorum propria, 
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et praedestinatione. Resp. Andreas Wilmanius, Ungarus; pp. 
243-258.
17.Disputatio XVII, de praedestinatione. Resp. Andreas 
Wilmanius, Ungarus; pp. 259-274.
18.Disputatio XVIII, de praedestinatione. Resp. Andreas 
Wilmanius, Ungarus; pp. 275-290. - cf. RMK iii 1883 
[Disp. Xv-Xviii].
19.Disputatio XIX, de praedestinatione. Resp. Johannes 
Bereghi, Ungarus; pp. 291-306. - ASt 5268.
20.Disputatio XX, de praedestinatione. Resp. Johannes 
Bereghi, Ungarus; pp. 307-322.
21.Disputatio XIX [sic], de praedestinatione. Resp. Johannes 
Bereghi, Ungarus; pp. 323-338.
22.Disputatio XXII, de praedestinatione, paenitentia et 
justificatione. Resp. Johannes Bereghi, Ungarus; pp. 339-
354. - cf. RMK iii 1874 [Disp. XiX-XXii].
23.Disputatio XXIII, de sacramentis. Resp. Andreas Calovius, 
Ung.; pp. 355-370 - a mutatóban: kallovius. - ASt 5387.
24.Disputatio XXIV, de sacramentis [et de baptismo]. Resp. 
Andreas Calovius, Ung.; pp. 371-386.
25.Disputatio XXV, de baptismo. Resp. Andreas Calovius, 
Ung.; pp. 387-402.
26.Disputatio XXVI, de baptismo. Resp. Andreas Calovius, 
Ung.; pp. 403-418. - cf. RMK iii 1876 [Disp. XXiii-
XXvi].
27.Disputatio XXVII, de baptismo. Resp. Stephanus 
Gidofalvi, Ung.; pp. 419- 434. - a mutatóban: “Stephanus 
Gidofalvi defendendam detulit Andreae korotz Sepsi”. - 
ASt 4734?, 5262 (Gidofalvi); 5355 (korotz Sepsi). - cf. 
RMK iii 1879 [Disp. XXvii].
28.Disputatio XXVIII, de baptismum [sic]. Resp. Stephanus 
P. Banyai, Ung.; pp. 435-450. - ASt 5312.
29.Disputatio XXIX, de baptismo [et de sacrosancta 
eucharistia]. Resp. Stepha nus P. Banyai, Ung.; pp. 451-466.
30.Disputatio XXX, de sacrosancta eucharistia. Resp. 
Stephanus P. Banyai, Ung.; pp. 467-480.

31.Disputatio XXXI, de sacrosancta eucharistia. Resp. 
Stephanus P. Banyai, Ung.; pp. 481-496. - cf. RMK iii 
1871 [Disp. XXviii-XXXi].
32.Disputatio XXXII, de sacrosancta eucharistia. Resp. Steph. 
Fekete Nemethi, Ung.; pp. 497-512. - ASt 5338.
33.Disputatio XXXIII, de sacrosancta eucharistia. Resp. Steph. 
Fekete Nemethi, Ung.; pp. 513-528.
34.Disputatio XXXIV, de sacrosancta eucharistia. Resp. Steph. 
Fekete Nemethi, Ung.; pp. 529-544.
35.Disputatio XXXV, de sacrosancta eucharistia. Resp. Steph. 
Fekete Nemethi, Ung.; pp. 545-560. - cf. RMK iii 1878 
[Disp. XXXii-XXXv].
36.Disputatio XXXVI, de sacrosancta eucharistia. Resp. 
Stephanus Budaeus, Hung.; pp. 561-576. - ASt 5339.
37.Disputatio XXXVII, de sacrosancta eucharistia et 
adiaphoris. Resp. Stepha nus Budaeus, Hung.; pp. 577-592.
38.Disputatio XXXVIII, de adiaphoris. Resp. Stephanus 
Budaeus, Hung.; pp. 593-608.
39.Disputatio XXXIX, de adiaphoris. Resp. Stephanus 
Budaeus, Hung.; pp. 609-624.
40.Disputatio XL, de adiaphoris. Resp. Stephanus Budaeus, 
Hung.; pp. 625-640. - cf. RMK iii 1875 [Disp. XXXvi-
XL].
Loc.: uBG <D h beta 62/1>; uBA <378 G 20>; fShl 
<176 M 19>; OSzB <RMk iii 1882/a>; cluj <R 83692> 
- Megjegyzés: A nyomtatott Dedicatio kelt: “2 kal. Maji 
1654”.

források és irodalom

W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum 
te Franeker, i-ii/1-2 (Leeuwar den 1878-1889).
- Röv.: Boeles

Borsa Gedeon e.a. (Ed.), Régi Magyar Könyvtár, iii-dik 
kötet [Szabó k. - hellebrant Á., Ed.], Pótlá sok, kiegészíté-
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sek, javítások, i-v (Budapest 1990-1996).
- Röv.: RMKP

Bozzay Réka - Ladányi Sándor (Ed.), Magyarországi diákok 
holland egyetemeken, 1595- 1918 // Hongaarse studenten aan 
Nederlandse universiteiten, 1595-1918 (Budapest 2007).
- Röv.: Bozzay-Ladányi

Eredics Péter, `johannes cloppenburg professzor magyar 
könyv ei’, in: Magyar Könyvszemle [Budapest], cXvii/1 
(2001), 112-117.
- Röv.: Eredics 2001

Eredics Péter, ̀ Magyar vonatkozású könyvek kora újkori hol-
land professzori könyvtárakban: Bibliotheca venemaniana’ 
[`hungarica in holländischen Professorenbibliotheken in 
der frühen Neuzeit: Die Bibliotheca venemaniana’], in: 
Könyv és Könyvtár [Debrecen], XXv (2003), 425-431.
- Röv.: Eredics 2003

Eredics Péter, Ungarische Studenten und ihre Übersetzungen 
aus dem Nie derländischen ins Ungarische in der Frühen 
Neuzeit [Debrecener Studien zur Literatur, 14] (frankfurt 
am Main etc. 2008).
- Röv.: Eredics 2008

S.j. fockema Andreae - Th.j. Meijer (Ed.), Album 
Studiosorum Academiae Franeke rensis, 1585-1811; 1816-
1844. - I. Naamlijst der studenten (franeker s.a. [1968]).
- Röv.: ASt (a megfelelő sorszámmal együtt)

G.h. van de Graaf, `Ontmoetingen met Zevenburgse en 
hongaarse studenten te franeker. - impressies uit hun 
dagboeken en brie ven’, in: G.Th. jensma e.a. (Ed.), Universi-
teit te Franeker, 1585-1811. - Bijdragen tot de geschiedenis 

van de Friese hoge school (Leeuwar den 1985), 90-101.
- Röv.: van de Graaf 1985

G.h. van de Graaf, `cum Deo. - Magyar peregrinusok 
bejegyzései franekeri album amico rumokban’, in: Mi-
hály Balázs e.a. (Ed.), Művelő dési törekvések a korai újkor-
ban. - Ta nulmányok Keserű Bálint tiszteletére [`kulturelle 
Bestrebungen in der frühen Neuzeit’: Festschrift für Prof. 
Dr. Bálint keserű ( jAtE Szeged)] [Adattár, 35] (Szeged 
1997), 117-133.
- Röv.: van de Graaf 1997

Th.j. Meijer (Ed.), Album Promotorum Academiae 
Franekerensis, 1591-1811 (franeker s.a. [1972]).
- Röv.: APr

Mózes huba, `vers- és jogtörténeti adalék 1647-ből’, in: 
Magyar Könyvszemle [Budapest], cXvi/4 (2000), 492-
493.
- Röv.: Mózes 2000

A.P. van Nienes e.a. (Ed.), De archieven van de Universiteit 
te Franeker, 1585-1812 (Leeuwarden 1985).
- Röv.: van Nienes

h.t. Obreen (Ed.), Franeker: Inventaris der archieven 
(franeker 1974).
- Röv.: Obreen

ferenc Postma, `henricus Schotanus te Orléans. - Enkele 
notities bij zijn inscriptie in het Liber Amicorum van joannes 
Perez de Malvenda’, in: j. Stellingwerff e.a. (Ed.), Een vrije 
universiteitsbibliotheek. - Studies over verleden, bezit en heden 
van de bibliotheek der Vrije Universiteit (Assen 1980), 255-
276.
- Röv.: Postma 1980
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- ua. (más illusztrációkkal), in: Gens Schotana [franeker], 
ii/8b (1980), 18-40.
- ua. (franciául), in: Mélanges dédiés à la mémoire de 
François Hauchecorne (1924-1981), i.e.: Bulletin de la Société 
archéologique et historique de l ’Orléa nais [Orléans], viii/56 
(1981), 11-52.

ferenc Postma, `Abbe Wybes, drukker van academische 
disputaties te franeker (1597-1599)’, in: De Vrije Fries 
[Leeuwarden/ Ljouwert], LXv (1985), 87-98.
- Röv.: Postma 1985a

ferenc Postma (Ed.), Disputationes exercitii gratia. - Een 
inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus 
Lubbertus, prof. theol. te Franeker 1585-1625. - Met een Ten 
Geleide door J. Veenhof (Amsterdam 1985).
- Röv.: Postma 1985b

ferenc Postma - j. veenhof, `Disputen omtrent de 
predestinatie. - het logisch denken van johannes 
Maccovius (1588-1644) en de doorwerking daarvan’, in: 
G.Th. jensma e.a. (Ed.), Universiteit te Franeker, 1585-
1811. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hoge school 
(Leeuwarden 1985), 249-263.
- Röv.: Postma-veenhof 1985

ferenc Postma, `hebräische Grammatiken in ungarn und 
Siebenbürgen, 1635-1992. - Betrachtun gen aus Anlaß 
einer neuen Bestandsaufnahme von A. Strbik’, in: Studia 
Rosentha liana [Amsterdam-Assen], XXviii/2 (1994), 
177-189.
- Röv.: Postma 1994
- ua. (magyarul), in: Theológiai Szemle [Budapest], 
XXXvii/1 (1995), 54-58.

ferenc Postma, Auf der Suche nach akademischen Drucken 
von Franeker (1585-1811) in den Spuren der Peregrinatio 
hungarica (Theol. Diss.: károli Gáspár Református Egye-
tem, Budapest). Magán kiadás (Amsterdam 1995). - Lásd: 
ii. fejezet, pp. Xvii-XXv.

f[erenc] Postma - j. van Sluis (Ed.), Auditorium Academiae 
Franekerensis. - Bibliographie der Reden, Disputationen und 
Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums 
in Franeker, 1585-1843 [Minsken en Boeken, 23] 
(Leeuwarden/ Ljouwert 1995).
- Röv.: Auditorium

ferenc Postma, `frustula Academica franekerana. - Eine 
erste Ergänzung zum Auditorium Acade miae Franekerensis 
(1995)’, in: It Beaken [Leeuwarden/ Ljouwert], LiX/3 
(1997), 158-173.
- Röv.: Postma 1997a
- ua., in: Magyar Könyvszemle [Budapest], cXiv/1 (1998), 
13-25.

ferenc Postma, `franeckera, az igaz keresztyéneknek hí-
res akadémiájuk benne’ [oder die frage, warum nach 
der Zerstörung von heidelberg (September 1622) die 
sogenannte Peregrinatio hungarica sich von heidelberg 
nach franeker verlegt hat], in: Mihály Balázs e.a. (Ed.), 
Művelő dési törekvések a korai újkorban. - Tanulmányok Ke-
serű Bálint tiszteletére [`kulturelle Bestrebungen in der 
frühen Neuzeit’: Festschrift für Prof. Dr. Bálint keserű 
( jAtE Szeged)] [Adattár, 35] (Szeged 1997), 487-495.
- Röv.: Postma 1997b
ferenc Postma, `franeckera, az igaz keresztyéneknek hí-
res akadémiájuk benne’ // `frjentsjer, dêr’t de ferneamde 
Akademy fan ’e wiere kristenen stiet’, in: It Beaken 
[Leeuwarden/ Ljouwert], LX/2 (1998), 129-141.
- Röv.: Postma 1998a
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ferenc Postma, `franekeri akadémiai nyomtatványok nyo-
mában. - három romániai ta nulmányút élményei (1991-
1993)’, in: Könyv és Könyvtár [Debrecen], XX (1998), 113-
133.
[= A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárá-
nak Közleményei, nr. 191 (Debrecen 1998).]
- Röv.: Postma 1998b
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Pápai Páriz Ferenc Rudus 
redivivumának holland fordítása 

(1701)

Bujtás László Zsigmond

1918-ban egy rövid közlemény jelent meg a Dunántúli 
Protestáns Lapban egy anoním szerző tollából.1 A cikk 
szerint johannes van Abkoude 1788-ban kiadott bibliog-
ráfiájában2 Abraham van Poot Reformatie van Hungarijen 
en Zevenburgen (Magyarország és Erdély reformációja) 
című munkája található. A közlemény szerzője felvetette 
annak lehetőségét, hogy a munka, amelyből annak ide-
jén sem hollandiai, sem németországi, sem magyarországi 
könyvtárakban nem talált példányt, esetleg az erdélyi poli-
hisztor Rudus redivivum című, a magyarországi és erdélyi 
reformációról szóló munkájának3 teljes vagy részleges for-
dítása lehet. E feltételezést kész tényként kezelve az iro-
dalomtörténeti bibliográfia közli, hogy Adam (!) van Poot 
lefordította az erdélyi tudós munkáját.4 Nagy Géza nem 
sokkal később megjelent Pápai Páriz- monográfiájában a 
névmutatóban úgy említi „Adam (!) Poot”-ot, mint aki 

1 ismeretlen, Egy ismeretlen magyar egyháztörténelmi munka?, Dunántúli Pro-
testáns Lap, 29(1918), 84.

2 johannes van Abkoude, Naamregister van de bekendtse en meest in gebruik zynde 
Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot 1761 zyn uitgekomen, Rotter-
dam, 1788, 418.

3 Pápai Páriz ferenc, Rudus redivivum seu breves rerum ecclesiasticarum 
Hungaricarum juxta et Transylvanicarum inde a prima reformatione commentarii, 
cibinii, 1684. (RMk ii. 1554)

4 Stoll Béla - varga imre -v. kovács Sándor, A magyar irodalomtörténet 
bibliográfiája1772-ig, Bp., Akadémiai, 1972 (A magyar irodalomtörténet bibli-
ográfiája i), 443–444.
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állítólag lefordította Pápai Páriz művét,5 az erdélyi szerző 
műveinek felsorolásánál viszont már – szintén bizonyíté-
kok nélkül – azt állítja, hogy a Rudus redivivumnak volt 
egy holland kiadása, mely „Poot, Adam holland fordítása, 
1701–11.”6 

Mivel az előző bekezdés elején említett közlemény már 
Szabó károly és hellebrant Árpád Régi Magyar könyv-
tárának megjelenése után látott napvilágot, és az erdélyi 
tudós kortársai és életrajzírói sem tudtak a mű hollandiai 
megjelenéséről, a magyar könyvészeti irodalom e munká-
nak mindmáig nem szentelt figyelmet.

 A holland könyvészeti irodalom viszont – mint lát-
tuk – igen, sőt nemcsak van Abkoude bibliográfiájának 
korábban említett 1788-as, hanem a mű 1743-as kiadá-
sának függelékében7 és 1773-as kiadásában8 is szerepel, és 
a könyv itteni adatai később bekerültek a holland életrajzi 
lexikonokba is. Bár van Abkoude munkájának mindegyik 
említett kiadásában az áll, hogy a mű 1701-ben jelent meg 
Amszterdamban, tizenkettedrét alakban, c. kramm a De 
Navorscher című folyóiratban 1860-ban azt közli forrása 
megnevezése nélkül, hogy a könyv 1711-ben látott nap-
világot.9 Ezt az adatot vette át azután Abraham jacob van 
der Aa 1852 és 1878 között megjelent életrajzi lexikona, 
aki – forrása említése nélkül – már azt állítja, hogy a kö-
tet negyedrét alakban jelent meg, és metszetek is találha-
tók benne.10 Az ezt követő, 1888-ban megjelent holland 

5 Pápai Páriz ferenc, Békességet magamnak, másoknak, Bevezető tanulmánnyal és 
magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza, Bukarest, kriterion, 1977, 796.

6 Pápai Páriz, Békességet…, i. m., 606.
7 johannes van Abkoude, Aanhangsel en vervolg op het naamregister of versaameling 

van Nederduytsche boeken, die in het voorgaande ontbreeken, alsmede diegeene, die 
na dien tydt tot 1744. zyn uytgekomen of herdrukt, Leiden, 1745, 167.

8 johannes van Abkoude, Naamregister van de bekendtse en meest in gebruik zynde 
Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot 1761 zyn uitgekomen, Leiden, 
1773, 346.

9 c. kramm, Abraham van Poot, De Navorscher, 10(1860), 79. idézi: ismeret-
len, i. m., 84.

10 Abraham jacob van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, haar-
lem, van Brederode, Xv, é. n., 419. idézi: ismeretlen, i. m., 84.

A Rudus redivivum 1684-ben Nagyszebenben megjelent kiadásának címlapja
(Ráday Gyűjtemény Budapest)
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A Rudus redivivum holland fordításának előzéklapja
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)

A Rudus redivivum holland fordításának címlapja
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)
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írói életrajzi lexikonban szintén az olvasható, hogy a kötet 
1711-ben jelent meg.11

Mivel a műből hollandiai könyvtárakban nincs példány, 
e sorok írójának viszont nemrégiben sikerült a fővárosi 
Szabó Ervin könyvtár Budapest Gyűjteményének régi 
nyomtatványokat őrző részlegében egy példányára rábuk-
kannia,12 érdemes a mintegy száz éve felvetett lehetőséget 
a példány ismeretében megvizsgálni és a holland szakiro-
dalom egymásnak ellentmondó állításait a kötettel szem-
besíteni.

A kötet leírása

A kötet előzéklapján a következő cím áll: Reformatie 
van Hongaryen en Sevenbergen. Beschreven door A. van Poot, 
Med. Doctor. A könyv tényleges címlapján ez a cím találha-
tó: Korte historie van de reformatie der kerken van Hongaryen 
en Sevenbergen. Uit verscheidene schriften, brieven, en eigene 
berichten t’zaam gesteld. Door A. van Poot, Med. Doctor. 
t’Amsteldam, by Gerardus Borstius, boekverkooper aan den 
Dam, op de hoek van de Nieuwendyk, Anno 1701. 

A kötet kézbevétele után megállapítható, hogy a könyv 
1701-ben jelent meg, tizenkettedrét formátumú, és nincse-
nek benne metszetek. Mivel van Abkoude művének egyik 
kiadásában sem említ egy másik, 1711-es kiadást – jóllehet 
a korábbi kiadásokat folyamatosan függelékekkel egészí-
tette ki –, valószínű, hogy ha lett volna ilyen kiadás, akkor 
tudott volna róla. Az 1711-es kiadásnak az is ellene szól, 
hogy a kötetet kiadó könyvkereskedő, Gerardus Borstius13 

11 j. G. frederiks - f. jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der 
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, L. j. veen, 1888, 620.

12 jelzete: 09/6367.
13 1650/51 és 1707 között működött Amszterdamban. vö. i. h. van Eeghen, De 

Amsterdamse boekhandel 1680–1725, iii, Amsterdam, Scheltema & holkema, 
1965, 35–36.

1707-ben meghalt. Egy esetleges 1711-es kiadás meg-
létét akkor tudnánk teljesen megnyugtatóan kizárni, ha 
fennmaradt volna Borstiusnak és szintén könyvkereskedő 
fiának, az ifjabb Gerardnak egy olyan, a korban szokásos 
katalógusa, amelyben könyvkészletüket közzéteszik. Léte-
zik ugyan egy ilyen, a 18. század elejére datált katalógus,14 
de mivel csak négy oldal terjedelmű, ezért minden bizony-
nyal nem teljes, másrészt nem tartalmazza a szóban forgó 
művet, így a kérdés eldöntésében nem segít.15 Az 1711-es 
kiadás valószínűleg egy elírás következtében terjedt el a 
szakirodalomban, ahogy azt már az említett anoním szer-
ző is feltételezte.16

A kötet megtekintése alapján kizárható egy esetleges 
negyedrét kiadás léte is, hiszen a tizenkettedrét formátum-
ban megjelent könyv terjedelme olyan kicsi, hogy azt eleve 
értelmetlen lett volna negyedrét alakban megjelentetni.

 hasonlóan megkérdőjelezendő egy esetleges metsze-
teket tartalmazó kiadás léte is, mivel a könyv tartalma és 
jellege (Magyarország és Erdély egyháztörténete és az eh-
hez kapcsolódó források közzététele) nem olyan „érdekfe-
szítő” téma, amihez érdemes lett volna metszeteket készít-
tetni és annak költségeit vállalni. Annál is kevésbé, mert az 
itt bemutatott példány jelenleg egyedülinek tűnik, a nagy 
nemzetközi internetes könyvadatbázisokban sem lelhető 
fel, ami arra utal, hogy a mű kis példányszámban jelent 
meg.

A kötet címlapjának hátoldala üres, ezt követi a szerző 
ajánlása Jan d’Orville-nek, aki az ajánlás szövege szerint „ki-

14 Catalogus van boeken, die by Gerardus Borstius gedrukt of in groot getal te bekomen 
zijn, h. és é. n. (universiteitsbibliotheek Amsterdam, jelzete: O 62-325:4).

15 1707 augusztusában az idősebb Borstius halála után könyvkészletét elárverez-
ték, de az aukciós katalógus szintén nem maradt fenn, így erre sem támaszkod-
hatunk. vö. De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische 
en geschiedkundige aanteekeningen, verzameld door M. kleerkooper, aangevuld 
en uitgegeven door W. P. van Stockum jr., ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1914–1916, 
94.

16 ismeretlen, i. m., 84.
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váló kereskedő és az amszterdami református egyházközség 
korábbi támogatója” volt, akinek a szerző az ajánlás szövege 
szerint lekötelezett barátja és alázatos szolgája volt.

Ezután a szerző előszava következik (*4[r]–[6v]), majd 
maga a mű (1–115), amelynek kezdetén egy újabb rövid 
cím áll: Reformatie van de Hongarise en Sevenbergse Kerken. 
A szöveg felett fejlécként a 2. oldaltól kezdve egészen a 
115. oldalig ugyanez a cím látható, a bal oldali lapokon a 
szöveg „Reformatie van de Hongarise” része, a jobb oldali 
lapokon a szöveg „en Sevenbergse Kerken” része.

A munka főszövegét a függelék ([117]–156) követi, 
amelynek címlapján ez áll: Eenige brieven, over een weder 
geschreven door den Prins Bethlen Gabor aan den Heer David 
Pareus. En van Pareus aan den Prins Bethlen Gabor, nevens 
eenige andere. A függelék összesen hét levelet tartalmaz, 
melyek mindegyike – az alapul szolgáló erdélyi kiadástól 
eltérően – új oldalon kezdődik. A leveleket magában fog-
laló részben a szöveg felett szintén fejléc található, amely 
az adott levél számát jelöli római számmal: I. BRIEF, II. 
BRIEF és így tovább. 

A holland nyelvű könyvet és Pápai Páriz ferenc emlí-
tett munkáját sorról sorra összevetve megállapítható, hogy 
az Amszterdamban megjelent kötet – kisebb-nagyobb el-
térésektől eltekintve – az erdélyi tudós munkájának teljes 
fordítása.

Az eredeti mű és a holland fordítás szövegének tipog-
ráfiai megjelenítése között egy fontos különbség van. A 
fordításban a szöveg mellett – az erdélyi kiadástól eltérően 
– a lapszélen rövid, a mellette levő szöveg tartalmát össze-
foglaló mondatok állnak – ez a fordító munkája.

Egy olyan kötet került tehát elő, amely eddig ismeretlen 
volt a magyar könyvészet előtt, és hiányzott Pápai Páriz mű-
veinek listájáról is, hiszen sem életrajzírói, sem kortársai nem 
tudtak róla, sőt az is valószínű, hogy maga Pápai Páriz sem.

A fővárosi Szabó Ervin könyvtárban található pél-
dányban sajnos, nincs possessorbejegyzés, és a leltárkönyv 

A Rudus redivivum holland fordításának címlapja
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)

sem tartalmaz arra vonatkozó adatot, hogy korábban kinek 
a birtokában volt, és mikor került a könyvtár tulajdonába. 
Az egyedüli támpont az előzéklapon látható pecsét, mely 
szerint az 1953-as leltár során a kötet már a könyvtár állo-
mányához tartozott.17

17 Szabó Ágnes (fővárosi Szabó Ervin, Budapest Gyűjtemény) szíves közlése.
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Mivel olyan könyvről van szó, amely Szabó károly és 
hellebrant Árpád Régi Magyar könyvtárának gyűjtőkö-
rébe tartozik, az utóbbi munka pótlásának18 módszerét 
követve – amely a külföldön, magyar szerzőktől megjelent 
munkákat a korábbiaktól eltérően részletekbe menően is-
merteti, és a benne található dokumentumokat és leveleket 
is feltárja (megadva azok kezdő- és zárósorait) – felsoro-
lom azokat a dokumentumokat és iratokat, amelyeknek 
holland fordítása a kötetben megtalálható.

A mű főszövegében olvasható hollandul: 
1) ii. Lajos magyar király levele a nagyszebeniekhez 

(Buda, 1523. május 2.): Lodewijk door Gods genade, Koning 
van Hongaryen … Gegeven te Offen op de naaste Sabbath 
voor de Sondag Cantate in het jaar vyftien honderd drie en 
twintig. (14–17);

2) Az egriek levele i. ferdinánd habsburg császárhoz 
(Eger, 1562. február 6.): Uit de brieven en beveelen van uwe 
H. K. Majesteit … Geschreven te Agria, den sesden February 
in het Jaar vyfthien honderd twee en sestigh (62-69);

3) jános Zsigmond erdélyi fejedelem, ii. jános néven 
választott magyar király levele a nagyenyedi zsinat résztve-
vőihez (Gyulafehérvár, 1564. április 9.): Johannes de II. door 
Gods genade gekorene Koning van Hungaryen … Gegeven in 
onse Stad Sevenbergs Weissenburg, op de Sondag Quasimodo 
genita, in het Jaar vyftien honderd vier en sestigh. Johannes 
gekoren Koning (70–75);

4) Részlet Báthori istván erdélyi vajda 1583-ban uno-
kaöccséhez, Báthori Zsigmondhoz intézett végrendeleté-
ből: Dewyle ik tot u, seide hy, Allerliefste neef Sigismundus 
Bathori … des te meer lof sult hebben, en een eeuwige en 
altydt-duurende belooninge, enz. (81–83);

5) janus Pannonius sírverse: Hier legt Janus die de eerste 
in syn vaderland de godinnen uit Helicon heeft in gevoerd, de 

18 Szabó károly - hellebrant Árpád, Régi Magyar Könyvtár. Pótlások, kiegészí-
tések, javítások, 15, Bp., OSZk, 1990-1996.

nyd sta ten minsten aan den begravenen den titul toe, want hy 
heeft geen plaats in de graven (85);

6) idézet Dudith Andrástól [részlet ii. Miksa habs-
burg császárhoz intézett leveléből (1567. június 1.)]: „… de 
Bisschoppen sijn Mom-aangesichten, geen menschen … gelijk 
in Genesis staat, maar nevens de wateren sweefde.” (85–86);

7) Az i. Rudolf habsburg császár által a törvényekbe 
iktatott 22. cikkely szövege (Prága, 1604. május 1.): Nadien 
zyn Keizerlyke en Koninglyke Majesteit … Gegeeven tot 
Praag den eersten May van het Jaar sestien honderd en vier 
(88–92);

8) Az i. Rudolf habsburg császár által a magyar rendek 
tiltakozására válaszul kiadott törvénycikk szövege (1604 
szeptembere): Soo veel het stuk van de Godsdienst aangaat … 
tempels en Kerken van de Roomsch-Catholijken, ongeraakt en 
vry blijven (102–104).

A mű függelékében a következő hét levél holland for-
dítása található:

1) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele David Pareus 
heidelbergi professzorhoz (várad, 1617. január 15.): Myn 
heer en zeer waarde Vader in Christo ... Uwer Eerwaardigheid 
toegenegene Soon Gabriel Bethlen (119–123);

2) Bethlen Gábor David Pareushoz (Gyulafehérvár, 
1638. december 21.): Eerwaardigst Heer, die van ons op 
het hoogst te eeren, en seer lief is … Uwer Eerwaardigheid 
toegenegene en welwillige Soon Gabriel Bethlen (124–128);

3) Bethlen Gábor David Pareushoz (várad, 1619. már-
cius. 9.): Seer eerwaardige Heer, onse seer te gehoorsamene 
Vader in Christo … Uwer Eerwaardigheids wel-willende 
Soon Gabriel Bethlen (129–132);

4) David Pareus Bethlen Gáborhoz (heidelberg, 1638. 
április 17.): Doorluchtigtse Prins, aller genadigste Heer … 
Uwer Doorluchtiger Hoogheid, onderdanige en seer onwaardige 
Dienaar David Pareus (133–138);

5) David Pareus Bethlen Gáborhoz (heidelberg, 
1637. június 18.): Doorluchtigtse Prins, genadigste Heer 
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… Heideilberg den achtienden van Junius, des Jaars sestien 
honderd seven en dertig. (139–147);

6) johannes casparus Appelius, Bethlen Gábor özvegye 
udvari prédikátorának levele apjához, johannes Appeliushoz, 
a németországi Stenauba (Gyulafehérvár, 1630. február 
26.): Och! hoe seer zijn alle dingen tot hier toe in verwachtinge 
geweest … Sevenbergs Weissenburg, den ses en twingtigsten 
February, des Jaars sestien honderd dertig (148–151);

7) ismeretlen Abraham van Poothoz (Erdély, 1687. au-
gusztus 20.): Seer waarde Man … Geschreven uit mijn eigen 
woninge ... in Sevenbergen, den twintighsten van Augustus 
in het jaar zestien hondert zeven en tachtig (152–156). Ez 
utóbbi levél a Rudus redivivumban nem szerepel, nem is 
szerepelhetett, mivel később keletkezett, mint amikor az 
eredeti mű megjelent.

A holland fordítás keletkezésének háttere

Annak feltárásához, hogy milyen motívumok vezettek a 
mű hollandiai megjelenéséhez, a kötet címlapjának és ma-
gának a kötetnek alapos szemügyre vétele nyújt segítséget.

A kötetet kiadó Gerardus Borstiusról csak annyi ismert, 
hogy a szóban forgó könyvet megelőzően, 1690-ben már 
kiadta egy magyar szerző két munkáját, Otrokocsi fóris 
ferenc (1648–1718) Apocalyptica tuba quinta és Sententia 
media ac publica című műveit,19 ez azonban még nem jelen-
ti azt, hogy tartósan magyar kapcsolatai voltak.

A kötet ajánlásában szereplő jan vagy másképp Joan 
d’Orville20 esetében – jóllehet olyan család tagja volt, amely 
jelentős szerepet játszott Amszterdam életében21 – szintén 

19 RMk iii. 3604, 3605.
20 Született 1659 körül hamburgban, meghalt 1730-ban Amszterdamban. 

(harmen Snel, Stadsarchief Amsterdam szíves közlése.)
21 j. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, haarlem, Loosjes, 1903–

1905, 959–961.

nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek magyar 
kapcsolatokra utalnának.

Más a helyzet a könyvet szerzőként jegyző Abraham van 
Poot (1638–1703) amszterdami orvos és literátor esetében. 
van Pootot már ismert magyar vonatkozású művének, az 
1684-ben megjelent Naauwkeurig verhaalnak22 megírására 
az ösztönözte, hogy 1678-ban találkozott a megszabadított 
gályarab prédikátorok hollandiában tartózkodó csoportjá-
val. A kötetbe számos, a gályarabsággal kapcsolatos doku-
mentumot emelt be, többek között lefordította Otrokocsi 
fóris Furor bestiae23 című művét24 – a szerző nevének meg-
adása nélkül –, és Bethlen Miklósnak (1642–1716) a gálya-
rab prédikátorokhoz írt levelét.25 Az utóbbi évek kutatásai-
nak köszönhetően derült fény arra, hogy van Poot ismerősei 
közé tartozott tótfalusi kis Miklós26 és Apáti Miklós is.27 

van Poot e munkáján kívül számos holland szerző eredeti-
leg latinul megjelent művét is átültette hollandra – többek 
között johannes coccejusnak (1603–1669), a 17. század 
egyik meghatározó teológusának több művét,28 és ezirányú 
munkásságáról magyar ismerősei is tudtak.29 

22 Abraham van Poot, Naauwkeurig verhaal van de vervolginge aangerecht tegens 
de Euangelise leeraren in Hungarien, Amsterdam, 1684.

23 Otrokocsi fóris ferenc, Furor bestiae contra testes Jesu Christi in Hungaria, 
kiad. herpay Gábor, Bp., 1933 (Antiqua Bibliotheca Ecclesia Reformatae 
hungariae, Series iii., 1.).

24 Miklós E., De schr. v. A. v. P.’s „Naauwk. verhaal” (1684), Nederlandsch archief 
voor kerkgeschiedenis 15(1918), 75–90.

25 Bethlen Miklós, Epistola Nicolai Bethlen... ad Ministros Exules tam Helveticae 
quam Augustanae Confessionis, Apologia ministrorum Evangelicorum hungaria, 
kolozsvár, 1677, (RMk ii. 1400).

26 Bujtás László Zsigmond, Tótfalusi Kis Miklós és Holland Kelet-India – Adalék a 
tipográfus műveltségéhez egy kolozsvári kiadványa és ismeretlen verse tükrében, 
könyv és könyvtár, 27(2005), 149–155.

27 Bujtás László Zsigmond, Apáti Miklós ismeretlen verse a Hortus Malabaricusban 
(1689), Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 4(2006), 100–102, 
106–109.

28 c. Louise thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme, Amsterdam, Noord-
hollandsche uitgevers Maatschappij, 1954 (verhandelingen der koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe 
reeks, LX), 271.

29 „D. Abraham van Poot, M. D., expertissimus, ut theologicarum, ita rerum Hungaricarum 
scriptor probatissimus.” vö. Apáti Miklós, Vita triumphans civilis sive universa vitae 
humanae peripheria, Amstelodami, 1688. Epistola nuncupatoria, *5r.
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Az 1701-ben megjelent mű tényleges szerzőjének, 
Pápai Páriz Ferencnek (1649–1716), aki 1680-tól volt a 
nagyenyedi kollégium professzora, szintén voltak holland 
kapcsolatai: svájci peregrinációjáról hazatérve ismerkedett 
meg Gerard hamel Bruyninx (1616–1691) bécsi holland 
követtel és Rudolph hoffmannal, a követség lelkészével, és 
levelezett Theodor craanen (1621–1688) leideni orvos- és 

hermann Alexander Röell (1653–1718) franekeri teoló-
giaprofesszorral.30 

Mivel van Pootnak voltak magyar, Pápai Páriznak pedig 
holland kapcsolatai, felvetődik a kérdés, hogy a hollandiai 
kiadás esetleg nem kettejük ismeretségének köszönhetően 
jött-e létre.

E kérdés megválaszolásához a kötet végén található, 
hetedik, van Poothoz címzett és ismeretlen feladótól szár-
mazó levél tartalma nyújt segítséget. A levél tartalmával 
és művelődéstörténeti jelentőségével másutt már foglal-
koztam, és közzétettem annak eredeti holland szövegét és 
magyar fordítását is.31 A levélben szereplő adatok alapján 
bizonyítottam, hogy annak feladója nem lehet más, mint 
Pápai Páriz, ami azt jelenti, hogy van Poot és az erdélyi tu-
dós ismerték egymást, amit az is megerősít, hogy az enyedi 
professzor az amszterdami literátor egy korábbi, hozzá írt 
levelére válaszol. 

van Poot a korábban, 1686. december 12-én Pápai 
Párizhoz írt levelében arra kéri a címzettet, hogy a magyar 
történelemre és egyháztörténetre vonatkozó iratokat küld-
jön neki, amelyeket azután közzétehet. Ez azt jelenti, hogy 
tudta: Pápai Páriz rendelkezik vagy foglalkozik ilyenek-
kel. Bár a levél szerint a két személy között Bajcsi András 
nagyenyedi református lelkész közvetített, valószínű, hogy 
az 1680 és 1689 között Amszterdamban élő és alkotó tót-
falusi kis Miklóstól, az erdélyi professzor jó barátjától32 ér-
tesülhetett Pápai Páriz ilyen irányú tevékenységéről, sőt, az 
sem kizárt, hogy van Poot a Rudus redivivum nagyszebeni 

30 Bujtás László Zsigmond, Pápai Páriz Ferenc ismeretlen levele Abraham van 
Poothoz (1687) – Adalék az erdélyi polihisztor holland kapcsolataihoz, Lymbus. 
Magyarságtudományi forrásközlemények, 6(2008), 194.

31 Uo., 201204.
32 kettejük barátságára lásd Petrőczi éva, Tótfalusi Kis Miklós és Pápi Páriz Fe-

renc barátsága, Ráday Gyűjtemény évkönyve, 10(2002), 21–29.

Abraham van Poot korábbi magyar vonatkozású munkájának címlapja
(Ráday Gyűjtemény Budapest)
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Pápai Páriz Ferenc portréja szótárának 1708-ban Lőcsén megjelent kiadásában 
(Ráday Gyűjtemény Budapest)

kiadását már adatkérő levele megírása előtt látta.33

A holland fordító tehát egy olyan szerző művét fordí-
totta le, és adta ki a maga neve alatt, akivel levelezett, és aki 
a levél tanúsága szerint tudott holland ismerőse korábbi 
magyar vonatkozású munkájáról.34 Mivel további levelek 
nem maradtak fenn, nem tudni, hogy továbbra is kapcso-
latban voltak-e. A kötet eredeti latin szövegének és holland 
fordításának összevetése azt mutatja, hogy igen.

Az eredeti mű és a fordítás közötti különbségek

Mint korábban volt már róla szó, a fordítás – néhány 
kivételtől eltekintve – híven követi az eredeti szöveget. Mi-
vel a holland nyelvű szövegben vannak olyan szövegrészek 
is, amelyek a Rudus redivivum latin nyelvű, 1684-es nagy-
szebeni kiadásában nem szerepelnek, a mű 1685-ben Pápai 
Páriz által készített és kéziratban maradt magyar fordítá-
sában35 viszont igen, ez azt bizonyítja, hogy van Pootnak 
ezekről az eltérésekről – a nyelvi korlátok miatt – magától 
a szerzőtől kellett értesülnie.

Az egyik ilyen részlet az enyedi professzor azon érve, 
mely szerint munkáját azért készítette el, mert Johannes de 
Laet (1591–1649) történeti művében36 azt olvasta, hogy a 
szerző a magyarországi és erdélyi reformációval azért nem 
foglalkozik, mert nem talált rá adatokat:

33 Ezt nem tudjuk, mivel van Poot levele nem maradt fenn, és Pápai Páriz levele-
zésének nagy része megsemmisült. vö. Dézsi Lajos, Adatok Pápai Páriz Ferenc 
életéhez, irodalomtörténeti közlemények, 9(1899), 303.

34 Bujtás, Pápai Páriz Ferenc ismeretlen levele…, i. m., 201–202.
35 Pápai Páriz ferenc, Romlott fal felépítése (1685), közli thury Etele, Magyar 

Protestáns Egyháztörténeti Adattár, 5(1906), 129–181.
36 johannes de Laet, Compendium historiae universalis civilis et ecclesiasticae, 

Lugduni Batavorum, 1643, Praefatio.
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Pápai Páriz:

„…megláthatni Laetus közönséges historiájának 
elöljáró beszédében, ki minden evangélikus nemze-
tek reformatiojának historiáját összeszedvén, egyedül 
a nagyarok reformatiojokról nuavi, Protestantium 
Ecclesiae res gestas per singulas provincias, ut fieri 
poterat ad nostra usque tempora, sola hungarica, 
quod de his nulla scripta, quod sciam extent, 
excepta.”37

van Poot:

“iohannes Laetus, in heegryp van sijnd de gebeurde 
saaken der Protestantse kerken, in ieder Landschap, 
hungaryen alleen uitgesondert, om dat van deselve, 
soo veel ick weete, geen schriften te vinden zijn, het 
geene wel hadde konnen geschieden.”38 két hasáb

E részlet csak a Rudus redivivum 1685-ben keletkezett 
magyar fordításának bevezetőjében fordul elő, így erre az 
érvre a fordító figyelmét magának a szerzőnek kellett fel-
hívnia.

A másik részlet az 1523. évi budai országgyűlés dátu-
mával kapcsolatos olyan kiegészítés, amelyet az eredeti mű 
latin szövege nem tartalmaz:

37 Pápai Páriz, Romlott fal …, i. m., 130.
38 Abraham van Poot, Korte historie van de reformatie der kerken van Hongaryen 

en Sevenbergen, Amsterdam, 1701, Előszó, *4[r–v].

Pápai Páriz Ferenc Abraham van Poothoz írt levelének első lapja a Rudus 
redivivum holland fordításában (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest)

Pápai Páriz:

„…megláthatni Laetus 
közönséges historiájának 
elöljáró beszédében, ki min-
den evangélikus nemzetek 
reformatiojának historiáját 
összeszedvén, egyedül a 
magyarok reformatiojokról 
semmit sem találván, azt 
hagyta ki. Mert igy szól: 
„continuavi, Protestantium 
Ecclesiae res gestas per 
singulas provincias, ut fieri 
poterat ad nostra usque 
tempora, sola hungarica, 
quod de his nulla scripta, 
quod sciam extent, excepta.” 37

van Poot:

“iohannes Laetus, 
in het kort Begryp 
van sijne algemeene 
Wereldlijke en kerkelijke 
geschiedenissen, segt 
aldus. ik hebbe vervolgd 
de gebeurde saaken der 
Protestantse kerken, 
in ieder Landschap, 
hungaryen alleen 
uitgesondert, om dat van 
deselve, soo veel ick weete, 
geen schriften te vinden 
zijn, het geene wel hadde 
konnen geschieden.” 38
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Pápai Páriz, Rudus redivivum:

„Quod hic cibiniensibus demandatur in publicis 
deinde Regni comitiis facta definitione cavetur 
Anno 1522 in hanc sententiam…”39

Pápai Páriz, Romlott fal:

„Amit itt a Szebenieknek parancsolnak, csakhamar 
azután Budán Szent György napján országgyűlés-
ben közönséges végzésből articulusban írának 1523. 
ilyen formán.”40

van Poot:

“het geen hier aan die van cibin belast word, 
wierd naderhand in de openbare Rads-vergadering 
gehouden te Offen, voor het vieren van het feest van 
Sant joris, door een gemaakte bepalinge geboden in 
het jaar vyftien honderd twee en twintig, en wel met 
dit vonnisse... “41

Az a tény, hogy van Poot megtartja a latin nyelvű ere-
detiben szereplő 1522-es évszámot, viszont a dátum meg-
adásánál figyelembe veszi a bővebb magyar nyelvű változat 
kiegészítését, azt mutatja, hogy a fordítás során az 1684-es 
nagyszebeni kiadás szövegét is használta, de ugyanakkor 
figyelembe vette Pápai Páriz hozzá eljuttatott kiegészítését 
is.42

39 Pápai Páriz, Rudus redivivum, [A12r].
40 Pápai Páriz, Romlott…,i.  m., 137.
41 van Poot, Korte historie…,i. m., 17.
42 Mivel a Rudus redivivum magyarországi és erdélyi könyvtárakban fellelhető 

kéziratos példányai (másolatai) mindegyikének az 1684-es nagyszebeni kiadás 
szolgált alapul, ezért kizárható annak lehetősége is, hogy a bővebb magyar vál-
tozatból latin fordítás készült volna.

A két mű közötti különbségek további fontos csoportját 
alkotják azok, amelyek a szerzőség kérdéséhez kapcsolód-
nak. Mivel a fordító az általa hollandra átültetett munka 
címlapján az állítja, hogy a kötetben található iratokat és 
leveleket maga gyűjtötte össze, az eredeti mű szerzőség-
re utaló részleteit értelemszerűen meg kellett változtatnia 
vagy el kellett hagynia.

Ennek megfelelően kikerült a fordítás szövegéből az a 
rész, amelyben Pápai Páriz megadja születése helyét és dá-
tumát (a kihagyott részt dőlt betűkkel emelem ki):

Pápai Páriz:

“Dés Oppidum transylvaniae, ubi Anno 1649. 
natus sum, ineunte hoc Seculo Sexto, ex ipsis 
Arianismi fecibus in veram et orthodoxam S.S. 
trinitatis confessione et fidem, Deo duce et bono 
Zelo Pientissimi viri Georgii caroli, ibidem verbi 
Ministri et vicinonorum fratrum Senioris Ministri, 
cui cum Luca Bono Desio Antitrinitariorum Ecclesiae 
Ministro acre diu sed non ingloriosum certamen 
fuit, repurgari et reformari coeptum.” 43

van Poot:

“Des een Stad van Sevenbergen, in het begin van de 
zesde eeuwe, van den dreck selve der Arrianerye, tot 
de waare en rechtsinnige belydenisse, en geloove van 
de hoog-heilige Drie-eenheid, door Godts hulpe, 
en goeden yever van de godsaligste en vroomste 
Man Georgius caroli, aldaar Bedienaar des Woords, 
en onderling van de naburige broederen, beginnen 
gesuiverd en hervormd te worden.”44

43 Pápai Páriz, Rudus redivivum, E[1r].
44 van Poot, Korte historie…,i. m., 106–107. – Megjegyzendő, hogy a holland 

fordításból kimaradt a második, kurzív szedéssel jelölt rész is.

Pápai Páriz, 
Rudus 
redivivum:

„Quod hic 
cibiniensibus 
demandatur in 
publicis deinde 
Regni comitiis 
facta definitione 
cavetur Anno 
1522 in hanc 
sententiam…” 39

Pápai Páriz, 
Romlott fal:

„Amit itt a 
Szebenieknek 
parancsolnak, 
csakhamar azu-
tán Budán Szent 
György napján 
országgyűlés-
ben közönsé-
ges végzésből 
articulusban 
írának 1523. 
ilyen formán.” 40

van Poot:

“het geen hier 
aan die van 
cibin belast 
word, wierd 
naderhand in de 
openbare Rads-
vergadering 
gehouden te 
Offen, voor 
het vieren van 
het feest van 
Sant joris, door 
een gemaakte 
bepalinge 
geboden in het 
jaar vyftien 
honderd twee 
en twintig, en 
wel met dit 
vonnisse... “ 41

Pápai Páriz:

“Dés Oppidum 
transylvaniae, ubi Anno 
1649. natus sum, ineunte 
hoc Seculo Sexto, ex 
ipsis Arianismi fecibus 
in veram et orthodoxam 
S.S. trinitatis confessione 
et fidem, Deo duce et 
bono Zelo Pientissimi 
viri Georgii caroli, 
ibidem verbi Ministri et 
vicinonorum fratrum 
Senioris Ministri, cui 
cum Luca Bono Desio 
Antitrinitariorum Ecclesiae 
Ministro acre diu sed non 
ingloriosum certamen 
fuit, repurgari et reformari 
coeptum.”  43

van Poot:

“Des een Stad van 
Sevenbergen, in het begin 
van de zesde eeuwe, 
van den dreck selve der 
Arrianerye, tot de waare en 
rechtsinnige belydenisse, 
en geloove van de hoog-
heilige Drie-eenheid, door 
Godts hulpe, en goeden 
yever van de godsaligste en 
vroomste Man Georgius 
caroli, aldaar Bedienaar 
des Woords, en onderling 
van de naburige broederen, 
beginnen gesuiverd en 
hervormd te worden.” 44
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A mű főszövegének végén található az a névsor, amely-
ben az erdélyi tudós forrását megadva számos, a protestáns 
hitre tért magyar és erdélyi főúr nevét sorolja fel. Mivel 
van Poot azt állította magáról, hogy az iratokat és leveleket 
maga gyűjtötte, Prágai András nevét és heidelbergi dispu-
tációját ki kellett iktatnia a fordítás szövegéből (a kimaradt 
részt itt is kurzív szedéssel jelölöm):

Pápai Páriz:

“Atque hoc fere fuit Reformatae fidei per hungariam 
et vicinam ei transylvaniam, incrementum, quam 
ornabat summopere et juvabat splendidiorum 
qoque familiarum deinceps, in timore Domini facta 
locuples accessio. Non possum hic non numerare et 
laudare praecipuas, quarum nudum catalogum in 
Themate suo Seculari sub Magno Pareo Hejdelbergae 
defenso, cum exultatione spiritus recitavit publice, Anno 
1617. 1. Novembris, Andreas Prágai, hoc tenore: 
Gabriel Bethlen...”45

van Poot:

“En dit is so byna geweest het begin, en de aangroei 
van het hervormde gelove in hungaryen, en 
het nabuurige Sevenbergen, welke ten hoogsten 
vercierd en geholpen wierde door de bykomste der 
doorluchtigste huisgesinnen, die en de vreese des 
heeren, daar na in een groot getal zijn toe gekomen, 
en niet weinig vermeerdert hebben, waarom ik niet 
nalaten kon om de voornaamste der selver, hier op te 
tellen, en te prysen, als Gabriel Bethlen...”46

45 Pápai Páriz, Rudus redivivum…, i. m., E[1r–v].
46 van Poot, Korte historie…,i. m., 108.

Az eredeti mű függelékének elején található a szerző 
arra vonatkozó megjegyzése, hogy a bevezető rész után kö-
vetkező leveleket maga másolta heidelbergben.47 A fordító 
ahelyett, hogy e bekezdést lefordítaná – amiből logikusan 
az következne, hogy a leveleket ő maga másolta – a bekez-
dést inkább kihagyja.

A szerzőséget érintő legutolsó példa az eredeti műben 
nem szereplő, hetedik levélben fordul elő. A fordító a levél 
végén kipontozza a keletkezés helyét – a holland szövegből 
csak annyi tűnik ki, hogy a levél Erdélyben íródott –, és 
nem tünteti fel a feladó nevét. Logikus lépés ez a fordítótól, 
hiszen a korábban kihagyott születési dátum, a heidelbergi 
látogatás említése és a levél adatai együtt egyértelműen 
utaltak volna a valódi szerző személyére.

Az eredeti szerzőre utaló adatoknak a fordítás szö-
vegéből való következetes eltávolításába csak egy helyen 
csúszott hiba. Az eredeti mű végén a szerző Apafi Mihály 
(1632–1690) erdélyi fejedelem uralkodását méltatja, meg-
említve, hogy a fejedelem a mű keletkezésének évében lé-
pett uralkodásának huszonharmadik esztendejébe. A for-
dító ezt a számot kritikátlanul átveszi, annak ellenére, hogy 
1701-ben Apafi már nem élt:

Pápai Páriz:

“Quod bonum, nunc vicissim Ecclesiis cumulavit 
Deus, et firmam similium spem fecit in futurum, 
dum e femore celsissimi Michaelis Apafi, Principis 
et Domini clementissimi, Religiosissimi, cujus 
Regni inter tot circumsterpentes belli tumultus 
ad miraculum semper pacati, annus jam vigesimus 
tertius, Deo secundante init, filium cognominem 

47 „… literas … quas in Bibliotheca publica Archipalatinali Hejdelbergensi ante 
decennium manu mea descripseram…”. Pápai Páriz, Rudus redivivum…, i. m., 
E4v.

Pápai Páriz:

“Atque hoc fere fuit 
Reformatae fidei per 
hungariam et vicinam 
ei transylvaniam, 
incrementum, quam 
ornabat summopere et 
juvabat splendidiorum 
qoque familiarum 
deinceps, in timore Domini 
facta locuples accessio. Non 
possum hic non numerare 
et laudare praecipuas, 
quarum nudum catalogum 
in Themate suo Seculari sub 
Magno Pareo Hejdelbergae 
defenso, cum exultatione 
spiritus recitavit publice, 
Anno 1617. 1. Novembris, 
Andreas Prágai, hoc tenore: 
Gabriel Bethlen...” 45

van Poot:

“En dit is so byna geweest 
het begin, en de aangroei 
van het hervormde gelove 
in hungaryen, en het 
nabuurige Sevenbergen, 
welke ten hoogsten 
vercierd en geholpen 
wierde door de bykomste 
der doorluchtigste 
huisgesinnen, die en de 
vreese des heeren, daar na 
in een groot getal zijn toe 
gekomen, en niet weinig 
vermeerdert hebben, 
waarom ik niet nalaten kon 
om de voornaamste der 
selver, hier op te tellen, en 
te prysen, als Gabriel Beth-
len...” 46

Pápai Páriz:

“Quod bonum, nunc 
vicissim Ecclesiis cumulavit 
Deus, et firmam similium 
spem fecit in futurum, 
dum e femore celsissimi 
Michaelis Apafi, Principis 
et Domini clementissimi, 

van Poot:

“Welk goed, nu van gelijke 
volkomener aan de kerke is 
gegeven, en hoope gegeven 
heeft van diergelijke 
dingen, in het toekemende, 
dewijl hy uit de heupe 
van den doorluchtigsten 
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adhuc impuberem, throno Paterno, viventibus et 
nobis, clementer dignatus est.” 48

van Poot:

“Welk goed, nu van gelijke volkomener aan de kerke 
is gegeven, en hoope gegeven heeft van diergelijke 
dingen, in het toekemende, dewijl hy uit de heupe 
van den doorluchtigsten Prins, en genadigsten, en 
Godsdienstigsten heer Michael Apafi, wiens Ryk 
nu in het begin van syn drie en twintigste jaar, 
onder so veele omswevens beroerten van oorlog, ok 
so genoemd, noch een jongeling, met sijn vaderlyke 
Throon, wy selve noch levende, en sulks siende, 
goedertierentlijk verwaardigd en beschonken is.”49

A két mű közötti kevésbé jelentős eltérések között ér-
demel említést, hogy a fordító az eredeti munka elbeszé-
lőjének személyét (egyes és többes szám 1. személy) néha 
megtartja, néha egymással helyettesíti, ezek használatában 
azonban nem állapítható meg következetesség. ugyancsak 
felfedezhető eltérés a két kiadvány között az évszámok, a 
magyar hely- és családnevek átvételében, ezek azonban a 
figyelmetlenség vagy a pontatlanság számlájára írhatók, és 
nem állapítható meg velük kapcsolatban tudatos szándék. 
Arra is van példa, hogy a fordító figyelmetlenségből kihagy 
egy személy- vagy helynevet, de arra is, hogy maga javít 
egy, az eredeti (nyomtatott) műben szereplő hibát, például 
egy felsorolásból kimaradt sorszámot.

felvetődik a kérdés, hogy a fordító munkája során a 
mű egyik kéziratából vagy a mű nyomtatott példányából 
dolgozott-e. ha lenne olyan latin nyelvű kézirat, amely a 
mű bővebb, 1685-ös magyar nyelvű változatának fordítását 

48 Uo., E3[r]–E4[r].
49 van Poot, Korte historie…,i. m., 114–115.

tartalmazná, akkor azt mondhatnánk, hogy a fordító azt 
a kéziratot használta. Mivel a holland fordítás az 1684-es 
nagyszebeni latin nyelvű kiadást követi, és nem illeszti be a 
műbe az 1685-ös magyar nyelvű kézirat valamennyi betol-
dását, ezt a lehetőséget kizárhatjuk. Ezek után már csak azt 
kell eldönteni, hogy a fordító az 1684-es kiadás nyomtatott 
vagy kéziratos változatát használta-e.

Ennek megállapítására egyéb támpont híján a kötetben 
szereplő magyar tulajdonnevek helyesírásának vizsgálata 
nyújthat segítséget. A műben három olyan névjegyzék van, 
ahol nagyobb mennyiségben fordulnak elő ilyenek. Az első az 
1545. szeptember 20-ra meghirdetett erdődi zsinaton részt-
vevő lelkészek névsora, a második az 1552. december 1-jére 
összehívott beregszászi zsinaton megjelent lelkészek jegyzéke 
és az a korábban már említett lista, amely a protestáns hitre 
tért főurak nevét tartalmazza. Példaként az elsőt emelem ki, 
megjegyezve, hogy a másik két jegyzék is az alábbiakhoz ha-
sonló képet mutat. A holland fordításban az erdődi zsinaton 
résztvevő 29 lelkész neve közül 19 az 1684-es nagyszebeni 
kiadásban szereplő nevekkel megegyező alakban szerepel. A 
fennmaradó 10 lelkész nevében az alábbi eltérések találhatók:

Pápai Páriz:

Miskolczi
Batizi50

Batisi51

50 Pápai Páriz, Rudus redivivum…, i. m., [c1v]–c[2r].
51 van Poot, Korte historie…,i. m., 43–44.

Religiosissimi, cujus Regni 
inter tot circumsterpentes 
belli tumultus ad 
miraculum semper pacati, 
annus jam vigesimus 
tertius, Deo secundante 
init, filium cognominem 
adhuc impuberem, throno 
Paterno, viventibus et 
nobis, clementer dignatus 
est.” 48

Prins, en genadigsten, en 
Godsdienstigsten heer 
Michael Apafi, wiens Ryk 
nu in het begin van syn 
drie en twintigste jaar, 
onder so veele omswevens 
beroerten van oorlog, tot 
verwonderens toe, altyd 
in vrede is gebleven, die 
verwekt heeft een Soon 
ook so genoemd, noch 
een jongeling, met sijn 
vaderlyke Throon, wy selve 
noch levende, en sulks 
siende, goedertierentlijk ver- 
waardigd en beschonken is.” 49

Pápai Páriz:

kolocsai
Gyalai
Bácsmezei
Batizi
Berkeszi
Dévai
Szakácsi
Debreczeni
Miskolczi
Batizi 50

van Poot:

kolacsai
Gyali
Bachnuezel
Batiszi
Berkessi
Devahi
Szakucsi
Debrecini
Miskoltzi
Batisi 51
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A nevek viszonylag kevés hibát, egy-két betűnyi elté-
rést tartalmazó átvétele – leszámítva a teljesen félreolvasott 
„Bachnuezel” alakot – arra utal, hogy a fordító nyomtat-
ványból dolgozott, mivel ha kéziratból vette volna át a ne-
veket, amelyeknek átírását még a nyomdásznak is el kellett 
olvasnia, ami újabb hibalehetőség, akkor a magyar nevek a 
holland szövegben lényegesen helytelenebb alakban szere-
pelnének.

A hollandiai megjelenés jelentősége

A 17. század második felében a század 70-es éveinek 
magyarországi vallásüldözései, a pozsonyi törvényszék 
ítéletei és a gályarab prédikátorok sorsa élénk visszhangot 
váltottak ki hollandiában. Az erről szóló írások, legtöbb-
ször magyar szerzők műveinek részleteit átvéve, részben 
holland szerzők egyháztörténeti témájú könyveinek feje-
zeteiben, részben önállóan, de a szerző nevének feltünte-
tése nélkül vagy a fordító neve alatt jelentek meg. kivételt 
képeztek ezalól a gályarab prédikátorok önálló röplapként 
megjelent levelei és Bethlen Miklósnak a gályarab prédi-
kátorokhoz írt levele, amelyeknél feltüntették a levélírók 
nevét, illetve kilétét és a szerző nevét.52 Az előbb említett 
egyháztörténeti művek és Abraham van Poot gyűjteményes 
kötete, a Naauwkeurig verhaal azonban csak a vallásüldö-
zések előzményeit és a pozsonyi törvényszék ítéleteinek 
hátterét világították meg, illetve a gályarab prédikátorok 
sorsát beszélték el. E témák gyakran szerepeltek a hollan-
diában kiadott korabeli latin és holland nyelvű könyvek-
ben, és arra is van adatunk, hogy a gályarab prédikátorok 
története nemcsak az egyháztörténetírókat foglalkoztatta, 

52 vö. Bujtás László Zsigmond, A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról 
szóló, magyar szerzőktől származó szövegek sorsa 17–18. századi holland kiad-
ványokban, könyv és könyvtár, 25(2003), 115–157.

hanem témát szolgáltatott a hollandiai egyházközségek 
életében is.53 Pápai Páriz műve holland fordításának jelen-
tősége abban áll, hogy ez volt ez első olyan, magyar szerző 
tollából származó, hollandiában megjelent önálló kötet, 
amelyből a holland olvasóközönség közvetlen ismereteket 
szerezhetett Magyarország és Erdély korai, refomációkori 
egyháztörténetéről, a reformáció ottani terjedéséről. Ebben 
a tekintetben megelőzi a későbbi két, már ismert, szintén 
hollandiában megjelent, magyar szerző tollából származó 
egyháztörténetet.

A munka megjelenése után negyed századdal később, 
1728-ban jelent meg utrechtben a következő, a Pápai 
Párizénál jóval részletesebb magyarországi és erdélyi egy-
háztörténet Debreceni Ember Pál (1660–1710) tollából, 
friedrich Adolf Lampe 1683–1729) utrechti professzor 
neve alatt,54 amit bő másfél évszázaddal később Bod Péter 
(1712–1769) egyháztörténetének 1890-es leideni kiadása 
követett.55

Pápai Páriz ferenc munkájának hollandiai megjelenése 
azon korábbi művekhez csatlakozik, amelyeket a fordító 
saját neve alatt jelentetett meg, és az előbb említett, már 
ismert magyar egyháztörténeti munkák előfutáraként új 
adalékkal szolgál a magyarországi és erdélyi reformációko-
ri egyháztörténet hollandiai recepciójához.56

53 Bujtás László Zsigmond, Florentius Costerus gályarab-vonatkozású prédikáció-
ja, Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 5(2007), 95–108.

54 friedrich Adolf Lampe, Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania, 
trajecti ad Rhenum, 1728.

55 Petrus de felső-csernáton Bod, Historia Hungarorum ecclesiastica, ed. L. W. E. 
Rauwenhoff, car. Szalay, Lugduni Batavorum, Brill, 1890.

56 Ezúton mondok köszönetet Lesley Monfilsnek (universiteitsbibliotheek 
Amsterdam) segítségéért, valamint Sándor tibornak (fővárosi Szabó Ervin 
könyvtár) és Dr. Berecz Ágnesnek (Ráday Gyűjtemény, Budapest) az illusztrá-
ciók közzétételének lehetőségéért.
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Ifj. Buzinkai György elfeledett 
holland fordítása a 18. századból

Eredics Péter

A hazai irodalmi folyóiratokban megjelenő recenziók 
rendszeresen foglalkoznak múlt századi és kortárs holland 
szerzők magyarra átültetett munkáival. A palettát többek 
között olyan nevek színesítik, mint Willem Elschot, harry 
Mulisch, Nescio és Gerard Reve. korántsem újkeletű do-
logról van azonban szó, hiszen a holland–magyar fordítá-
sok története nagy múltra tekint vissza. kezdete szorosan 
összefügg a magyar diákok hollandiai peregrinációjával. A 
franekeri, leideni, groningeni, utrechti és harderwijki egye-
temet, továbbá a deventeri és amszterdami illusztre iskolát 
megjárt peregrinusainknak köszönhetően a 17–18. század-
ban jó néhány olyan nyomtatvány látott napvilágot, mely 
részben vagy teljesen holland nyelvű eredetire vezethető 
vissza. Bár régi magyar irodalmunk gyöngyszemeiről van 
szó, a kutatás ezidáig nagyon mostohán bánt e kincsekkel. 
Elvétve születtek ugyan rövid ismertetések, de egy átfo-
gó munka megírásához hiányzott az elszántság. Mindez 
arra ösztönzött, hogy feltérképezzem a szóba jöhető for-
dításokat és feldolgozzam azok történetét. jelen pillanatig 
mintegy tíz darab 1648 és 1790 között született könyvről 
sikerült megállapítanom, hogy azok mely holland nyelvű 
forrásmunkákra vezethetők vissza. Ez a szám azonban 
nem tekinthető véglegesnek, hiszen a hazai és hollandiai 
könyvtárak több olyan művet őriznek, melyek szintén ebbe 
a csoportba sorolhatók, csak annak bizonyítása hosszú időt 
vesz igénybe. A jelen tanulmány Debrecen város egykori 
orvosának és fizikusának, ifj. Buzinkai Györgynek (1701–
1768) munkásságát és Az elveszett bünös megkerestetett és 
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megtartatott és Christus barátságos hivogotása (Amsterdam, 
1735) (a továbbiakban Az elveszett bünös)1 című fordítását 
mutatja be.

Buzinkai élete és munkái

fordítónk, a híres sárospataki és gyulafehérvári profesz-
szor Buzinkai Mihály (1620?–1683) unokája 1701-ben szü-
letett Gyulafehérváron vagy Nagybányán.2 Peregrinációját 
megelőzően először a sárospataki kollégiumban tanult, 
melynek professzorai és diákjai ii. Rákóczi György (1621–
1660) erdélyi fejedelem rekatolizált özvegye, Báthori Zsó-
fia (1629–1680) üldöztetései elöl 1671-ben a „bodrogparti 
Athén” elhagyására kényszerültek és hosszas bolyongás 
után Marosvásárhelyen leltek új otthonra. Buzinkai 1718. 
február 10-én írta alá a kollégium törvényeit.3 Miután is-

1 Buzinkai György, Az elveszett bünös megkerestetett és megtartatott; vagy egy Sz. 
Irásbeli helynek úgy mint Lúk. 19:10. magyarázatja Es Christús barátságos hivogo-
tása, Vagy egy megfáradt léleknek igaz nyugodalma. Melly megmútattatik Mát. 
11:28., Amsterdam, 1735. Példánya megtalálható az Országos Széchényi 
könyvtárban. jelzete: <291379>.

2 Weszprémi Gyulafehérvárt adja meg Buzinkai születési helyéül. Zoványinál 
ezzel szemben Nagybánya olvasható. L. Weszprémi istván, Magyarország és 
Erdély orvosainak rövid életrajza, i, Budapest, Medicina, Református Zsinati 
iroda, 1960, 48. és Zoványi jenő, Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Le-
xikon, szerk. Ladányi Sándor, Budapest, 1977. 107. A rendelkezésre álló levél-
tári adatokból nem derül ki, hogy melyiküknek van igaza. Ebből a szempontból 
Bozzayék sem szolgálnak új információval. Lásd Bozzay Réka - Ladányi 
Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595–1918, Budapest, ELtE 
Levéltár, 2007, (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15), 102. Nr. 
879, 197. Nr. 2347, 212. Nr. 2480 és 271. Nr. 3011.

3 A marosvásárhelyi kollégium matrikulájában a következő adat olvasható 
Buzinkairól: „Georgius Buzinkai anno et die iisdem, praec.synt., acad., 
m[edicinae] d[octor] [?].”L. A marosvásárhelyi református kollégium diáksága 
1653–1848), szerk. tonk Sándor, Szeged, jAtE, 1994, 56. Nr. 1549. A sáros-
pataki diáknévsorban is található róla bejegyzés: „Ego Georgius Buzinkai 
subscribo Legibus ill. coll. Alb. S.P. Anno 1718. Die 10. februarii. Medicinae 
doctor, duxit Amsterdami.” Lásd hörcsik Richárd, A Sárospataki Református 
Kollégium diákjai 1617–1777, Sárospatak, Sárospataki Református kollégium 
tudományos Gyűjteményei, 1998, 158. Nr. 3.

koláit Magyarországon és Erdélyben elvégezte, külföldi 
tanulmányútra indult. Egy ilyen út azonban sok pénzbe 
került, s csak kevés diák engedhette meg magának, hogy 
mindezt saját forrásból fizesse. A többségnek - köztük 
Buzinkainak is - támogatókat kellett keresnie. ő ezt gróf 
Gyulai ferenc személyében találta meg, aki Brémában ala-
pított ösztöndíjat erdélyi diákok ellátására. Nem csoda te-
hát, hogy Buzinkai útjának első állomáshelye épp a brémai 
gymnasium illustre volt, ahová 1729. január 7-én iratkozott 
be.4 A következő évben már Leidenben találjuk, ahol - 
1730. április 20-tól - orvosi tanulmányokat folytatott.5 Az 
egyetemi levéltárban őrzött iratokból nem csupán azt tud-
juk meg, hogy mit tanult, hanem azt is, hogy egy bizonyos 
christopher La Rue (?–?) külföldiek körében igen nép-
szerű diákszállásán lakott a Pieterskerk mellett:6 „Georgius 
Buzinkay. transsylvan. hungarus, XXiX. annor. med. stud 
bij christopher La Rue in de nieuwe steeg.”7

két évvel később – 1732. április 30-án – Buzinkai a 
franekeri egyetem anyakönyvébe jegyezte be nevét.8 Mint 
azt látni fogjuk, a frízföldön eltöltött hónapok nagy ha-
tással voltak későbbi pályafutására. Ottlétének nyomait őr-
zik egyebek mellett fennmaradt disputációi. A disputációk 
vagy más néven tézisek az akadémiai nyomtatványok fon-
tos csoportját képezik és egykor elengedhetetlen kellékei 

4 czegle imre, A brémai főiskola magyar diákjai (1618–1750), itk, 78(1974), 99. 
5 Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae (1575–1875), hrsg. L. G. du 

Rieu, hagae comitum, Nijhoff, 1875. 927. A továbbiakban AStL.
6 cornelis Daniël van Strien, Schotse studenten in Leiden omstreeks 1700, jaar-

boekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 86(1994), 
137–140. christopher La Rue személyéről nem rendelkezünk több adattal. A 
Leideni járási Levéltár (Regionaal Archief Leiden) katalógusa nyomán – jelze-
te: <DtB Leiden inv. 12.> – 1587-től kimutatható a többnyire kézművességgel 
és kereskedelemmel foglalkozó La Rue család leideni jelenléte.

7 Leideni Egyetemi könyvtár: Archief van Senaat en faculteiten, 14 (1727–1755).
8 Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585–1811, 1816–1844), i Naamlijst 

der studenten, hrsg. L. S. j. fockema Andreae - Th. j. Meijer, franeker, Wev-
er, 1968, 329. Nr. 11881. „Georgius Buzinkay, hungarus.” A továbbiakban 
AStf.
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voltak az egyetemi oktatásnak. Megkülönböztetünk gya-
korló – sub praeside – téziseket és pro gradu disputációkat. 
külsejüket tekintve nincs nagy eltérés a kettő között. Az 
előbbinél a diák egy adott professzor vezetésével vitázott, s 
a cél a gyakorlás volt. Az utóbbinál már a doktori fokozat 
megszerzéséért folyt a disputa. vajon miért olyan fontosak 
e tézisek az utókor számára? Egyrészt, mert sok mindent el-
árulnak a vitát vezető professzor nézeteiről, másrészt pedig 
a bennük található dedikációk és üdvözlőversek miatt, me-
lyekből megtudhatunk egyet s mást az adott diák kapcsola-
tairól, baráti köréről, patrónusairól. Buzinkai franekerben 
mindkétfajta dispután részt vett. A karteziánizmus köve-
tőjeként számon tartott Wyerus Gulielmus Muys (1682–
1744) professzor elnökletével védte meg ugyanazon a na-
pon – 1733. február 28-án – Dissertatio historico medica de 
venenis eorumque antidotis című gyakorló téziseit, s szerzett 
Theses inaugurales medicae című gyakorlati orvostudományi 
munkájával doktori címet.9

Az előbb említett egyetemi városok mellett Buzinkai 
utrechtben is megfordult. Neve ugyan nincs benne a mat-
rikulában, ám a beiratkozás a magyar diákok számára nem 
volt kötelező. Buzinkai utrechti tartózkodására utal az a 
latin nyelvű költemény, melyet G.[eorgius] B.[uzinkai] 
M.[edicinae] D.[octor] aláírással Borosnyai Nagy Zsig-
mond (1704–1774) 1735. február 23-án védett disputá-
ciójába írt.10 utrechti jelenlétét a fenti költemény mellett 
hieronymus Simons van Alphen (1665–1742) professzor-
hoz fűződő barátsága is igazolja. A professzor Buzinkai 
fordítói munkájában játszott szerepéről az alábbiakban 
még lesz szó.

9 Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und 
Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 1585-
1843, hrsg. ferenc Postma - jacob van Sluis, Leeuwarden, fryske Akademy, 
1995, 331. 112/1733.1a, b. A továbbiakban AAf.

10 ferenc Postma, Ut thesauros sapientiae colligerem. Borosnyai Nagy Zsigmond lev-
ele Utrechtből (1736. május 31.), Ráday Gyűjtemény évkönyve, 9(1999), 366.

fordítónk hollandiai éveiből ismerjük még egy, szintén 
Borosnyainak címzett, 1735-ben franekerben írt versét,11 
továbbá a későbbi debreceni professzor, Maróthi György 
(1715–1744) emlékkönyvébe 1736. szeptember 5-én 
Groningenben kelt bejegyzését: „Georgius Buzinkai, Med. 
Doctor, Practicus Amstelaedamensis […].”12 Ahogy e so-
rok is bizonyítják Buzinkai Amszterdamban orvosi praxist 
folytatott. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor és hogyan tért 
vissza Magyarországra. tény mindenesetre, hogy 1737-től 
1768-ban bekövetkezett haláláig Debrecen város orvosa és 
fizikusa volt.13 Debreceni éveiből származik a svájci diák, 
Petrus Dominicus Rosius à Porta (1733–1806) emlék-
könyvében 1754. augusztus 12-én kelt alábbi bejegyzése: 
„Sane d. Provid/ Opus est ad notitiam sui experimento. 
Quid quisque possit, nisi rentando non didicit/ haec in 
memoriam Doctissimi Albi huiq. possessori apposuit 
Pereg. (sic) Buzinkajs M. Dr. et R. L. civitat. Debretzin 
Phisicij ordinarius.”14

Ezek után vessünk egy pillantást Buzinkai írói és for-
dítói munkásságára. Az elveszett bünös és az akadémiai 
nyomtatványok mellett Buzinkai néhány egyéb munkája is 
fennmaradt. köztük a franciából fordított A keresztyények 
között ez idö szerint uralkodó sok romlottságok kútfejeiröl való 
elmélkedés (Debrecen, 1745),15 amely a felvilágosult ortodo-
xia képviselőjének, a svájci jean frédéric Ostervald (1663–
1747) Traité des sources de la corruption qui règne aujourd’hui 
parmi les chrétiens (Amsterdam, 1700, 3. kiadás) című 

11 AAf, 356. 121/1735.3, valamint Postma, Ut thesauros ..., i. m., 367.
12 fol. 96 recto. Megtalálható az Országos Széchényi könyvtárban. jelzete: <455 

Oct. Lat.>.
13 Simon Melinda, Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége, 

Magyar könyvszemle, 114(1998), 5.
14 jan Andrea Bernhard, Petrus Dominicus Rosius à Porta peregrinációs albuma, 

kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001, 77. 
15 Magyarország bibliographiája 1712–1860, szerk. Petrik Géza, ii, Budapest, 

OSZk, 1968, 953. 
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munkájára vezethető vissza.16 Annak magyarra fordításá-
ban Buzinkai mellett olyan debreceni kiválóság is közre-
működött, mint Maróthi György.17 Ostervald fenti könyve 
és egyéb munkái több mint egy évszádon keresztül a Deb-
receni Református kollégium kötelező olvasmányai közé 
tartoztak.18 Buzinkai megjelentetett továbbá egy önálló 
munkát is a teológia és az orvostudomány határterületéről 
Rövid oktatás, miképpen kellessék magunkat isten segitségével 
jó praeservativák által a pestis ellen védelmezni, vagy a pes-
tisben lévő betegeket orvosolni (Debrecen, 1739) címmel.19 
Az itt tárgyalt kérdések, nevezetesen, hogy a pestis isten 
büntetése-e, menekülhetünk-e előle, az orvosok meggyó-
gyíthatják-e a pestises beteget, s hogy azok felvehetik-e az 
utolsó kenetet stb. nem voltak új keletűek. több 17. szá-
zadi szerzőnél, így például komáromi csipkés Györgynél 
is megtaláljuk őket.20 A Rövid oktatás végén olvasható né-
hány imádság, melyek egyike „Németboel Magyar Nyelvre 
fordíttatott”. vagyis Buzinkai személyében egy sokoldalú 
fordítóval van dolgunk, aki jelenlegi ismereteink szerint 
franciából, hollandból és németből egyaránt ültetett át 
magyarra. E három fordítása közül az alábbiakban Az elve-
szett bünös kerül bemutatásra. 

Az elveszett bünös forrásai

Az elveszett bünös, e 12° kis könyvecske első alkalommal 
Buzinkai amszterdami tartózkodása során, 1735-ben jelent 
16 A munka első és második kiadásából nem maradtak fenn példányok.
17 tóth Béla, Ki fordította Osterwald „Traité des sources da la corruption qui règne 

aujourd’hui parmiles chrétiens” című művét magyarra?, Magyar könyvszemle, 
91(1975), 165–166.

18 A Debreceni Református Kollégium története, főszerk. kocsis Elemér, szerk. Bar-
cza józsef, Debrecen, Református Zsinati iroda, 1988, 66–150, továbbá Benda 
kálmán - irinyi károly, A négyszáz éves debreceni nyomda (1561–1961), Buda-
pest, Akadémiai, 1961, 345–360.

19 Petrik, i. m.,  i. 369.
20 csorba Dávid, A Martonfalvi-tanítványok és a református pietizmus, irodalom-

történet, 32(2001), 576-593.

meg hendrik Smets gondozásában.21 Annak létrejöttéről 
Buzinkai a következőket írja az előszóban: 

„hogy pedig mostan ezen formában és Nyel-
ven é könyvetske ki jött, lett ez t.t. van Alphen 
Amstelodámi Lelki tanító kérése és izgatása és 
ugyan ultrajectomi Sz.i.M.D. és Professor t. van 
Alphen uram javallása által, nyomtattatott pedig, itt 
lévő némely embereknek kegyességekből és szerete-
tekből [...].”22 

A fordítás hátterében tehát a már említett hieronymus 
Simons van Alphen áll. A professzor életrajzi adatai jól 
ismertek. A gazdag kereskedőcsalád sarjaként 1665-ben 
hanauban világra jövő van Alphen 1681-ben kezdte meg 
egyetemi tanulmányait Leidenben,23 ahol többek között if-
jabb fridericus Spanhemius (1632–1701) és christophorus 
Wittichius (1625–1687) professzoroknál teológiát és 
keleti nyelveket hallgatott. Ezt követően 1686-ban már 
franekerben találjuk.24 Ott a magyar kapcsolatairól híres 
idősebb campegius vitringa (1659–1722)25 és herman 
Alexander Röell (1653–1718) előadásait látogatta.26 Már 
valószínűleg egyetemi évei alatt kapcsolatba került magyar 

21 hendrik Smets 1722 és 1744 között tevékenykedett Amszterdamban. Lásd 
Thesaurus 1473–1800: Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers: met plaatsen en 
jaren van werkzaamheid, hrsg., j. A. Gruys - c. de Wolf, Nieuwkoop, De Graaf, 
1989, 163. A továbbiakban thES.

22 Buzinkai, Az elveszett bünös ..., i. m.,  kegyes Olvaso, fol. *recto, verso.
23 AStL, 645. „hieronymus Simon van Alphen, hanoveranus Germanus. 20, 

P[hilosophiae].”
24 AStf, 241. Nr. 8402. „hieronymus Simons van Alphen, hanovia Germanus.”
25 vitringa magyar diákjaival kapcsolatban lásd: ferenc Postma, Campegius 

Vitringa professzor testimoniumai magyar diákok számára, könyv és könyvtár, 
20(1998), 151–161 és Szilády Áron, Campegius Vitringa magyar tanítványai 
Franequerában, Magyar Protestáns Egyházi és iskolai figyelmező, 5(1874), 
43–50.

26 Röell magyar kapcsolatait részletesen tárgyalja az alábbi munka: ferenc 
Postma, jacob van Sluis, Herman Alexander Röell und seine ungarischen 
Studenten, Szeged, jAtE, 1990.
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diákokkal, akik akkor nagy számban képviseltették magu-
kat a holland egyetemeken. tanulmányai befejeztével van 
Alphen Warmondban (1687–1691), Zutphenben (1691–
1697) majd 1697 és 1715 között Amszterdamban volt lel-
kész. innen utrechtbe került, ahol az egyetem teológiapro-
fesszorává – ordinarius professor Theologiae – nevezték ki, s 
emellett lelkészi hivatását is folytatta.27 A coccejanizmus 
követőjeként számon tartott professzort nagyon szeret-
ték magyar diákjai.28 van Alphen pedig a maga részéről 
minden eszközzel támogatta honfitársainkat. Bizonyíték 
erre a van Alphen–Alapítvány, amely magyar nyelvű bib-
liakiadások hollandiai megjelenését finanszírozta. A van 
Alphen könyvtárának 1743-as árverésére készült aukciós-
katalógusban29 sok egyéb hungarica mellett található egy 
utrechti kiadású magyar biblia, amely 1730-ban a profesz-
szor alapítványának támogatásával jelent meg.30

tudjuk tehát, hogy ki ösztönözte Buzinkait Az elveszett 
bünös fordítására. Sokáig kérdéses volt azonban, hogy kik 
azok, ahogy Buzinkai írja: „itt lévő némely emberek [...]”, 
akik a kiadást lehetővé tették. Az esetleges finanszírozók 
között említhetjük az amszterdami református gyülekezet 
tagjait, akiknek körében van Alphen sok ismerőssel ren-
delkezett. A támogatók másik lehetséges csoportját alkot-

27 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, hrsg. 
L. D. Nauta – c. houtman, iii, kampen, kok, 1988, 19. 

28 van Alphen magyar diákjairól lásd: Postma, Ut thesauros ..., i. m., 361–367 és 
Segesváry Lajos, Magyar református ifjak az utrechti egyetemen (1636–1836), 
Debrecen, városi Ny., 1935, 24–30. 

29 Bibliothecae Alphenianae pars, continens apparatum egregium selectissimorum ac 
praestantissimorum in quavis facultate librorum [...]. Hos omnes summo judicio, 
magna diligentia & sumptibus collegit vir summus et celeberrimus theologus Hiero-
nymus van Alphen. Quorum publica distractio fiet ad diem 10 Junii et seqq, tra-
jecti ad Rhenum, 1743. Megtalálható az Amszterdami Egyetemi könyvtárban. 
jelzete: <Ok 79-129>. van Alphen aukciós-katalógusával kapcsolatban lásd: 
Eredics Péter, Magyar vonatkozású könyvek Hieronymus Simons van Alphen 
professzor könyvtárában, könyv és könyvtár, 21(1999), 257–264.

30 Erdős károly, Károlyi Gáspár bibliafordításának törzskönyve = Károlyi emlék-
könyv a vizsolyi Biblia megjelenésének 350. évfordulójára, szerk. vasady Béla, 
Budapest, Bethlen Gábor irodalmi és Nyomdai Rt., 1940, 44. Nr. 17.

hatták az orvos Buzinkai jómódú betegei. A doktori cím-
mel rendelkező medikus minden bizonnyal a helyi orvosi 
hierarchia felső rétegéhez tartozott.31

A fentiekhez hasonlóan szintén nehéz megválaszolni 
azokat a kérdéseket, hogy Az elveszett bünös mely forrás-
munkára vezethető vissza, továbbá, hogy annak ki volt a 
szerzője. Erre vonatkozólag ezidáig csak minimális in-
formáció állt rendelkezésre. A holland forrásmunkáról 
Buzinkai az előszóban a következőket írja: 

„kegyes Olvasó. ime vészel itt kezedbe egy kitsiny, 
mindazáltal hasznos és épületetes Munkátskát, 
mellyet irt egy Ember, ezen városban á Reformáta 
Eklesiának tagja, és ki ezen helyben esméretes nem 
tsak mint az Evangyéliomi igazságnak igazértelmü 
vallója; de kiváltképpen óllyannak is áki szént 
kivánsággal és buzgósággal kivánta és munkálodta 
az isten fia országának mindenött való terjedését 
[...].”32 

A titok nyitját embert próbáló feladat volt megtalálni 
ebben a kevés támpontot adó információhalmazban. hogy 
mégis sikerült, az a kora újkor holland nyomtatványait 
feldolgozó retrospektív nemzeti bibliográfiának, a Short 
Title Catalogue Netherlandsnak (a továbbiakban StcN) 
köszönhető. A van Alphen baráti köréből származó mű-
vek áttanulmányozása visszavezetett a professzor amszter-
dami éveihez. innen eredeztethető az irodalmi és fordítói 
tevékenysége által egyaránt ismert Nicolaas Simons van 
Leeuwaardenhez (1648–1730) fűződő barátsága.33 Ennek 
bizonyítékait megtaláljuk mindkettőjük könyveiben. Íze-

31 Dirk van Miert, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden 
Eeuw 1632–1704, Amsterdam, Bakker, 2004, 313.

32 Buzinkai, Az elveszett bünös ..., i. m.,  kegyes Olvaso, fol. *recto.
33 Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, hrsg. j. P. 

de Bie - j. Loosjes, v, ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1933, 691 – 693. 
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lítőül néhány példa: van Leeuwaarden üdvözlőverssel kö-
szöntötte a professzort annak Daniels IXe hoofdstuk (Ams-
terdam, 1716) című munkájában,34 van Alphen pedig a 
maga részéről terjedelmes előszót írt a van Leeuwaarden-
féle De godvreezende zeemanhoz (Amsterdam, 1709).35 
van Alphen itt egyebek mellett leírja, hogy nagyra becsült 
barátja egy egyszerű kézműves, aki egyetemre nem járt és 
tudását a Szent Írás tanulmányozásából merítette.36 Nem 
meglepő hát, hogy van Leeuwaarden írói munkássága, for-
dításait leszámítva, szinte kizárólag bibliamagyarázatokból 
áll.37 A teológiai művek ezen csoportjához tartozik van 
Leeuwaarden De verlooren zondaar gezogt en gezaligt en 
Christi vriendelyke nodiging (Amsterdam, 1710, 2. kiadás) 
(a továbbiakban De verlooren zondaar) című könyve, amely 
Buzinkai fordításának alapjául szolgált.38 A forrásmunka, 
melynek első kiadásából nem ismerünk példányokat a 18. 

34 hieronymus Simons van Alphen, Daniels IXe hoofdstuk, en bysonder de LXX 
jaaren der Babylonische verwoestinghe, en de LXX weeken bestemd ter aanbren-
ginge van het waare heyl, over Daniels volk en heylige stad, Amsterdam, 1716. 
Aan den Eerwaardige Godzalige hooggeleerde heere de heer hieronymus 
Simons van Alphen. Megtalálható a Leideni Egyetemi könyvtárban. jelzete: 
<2631 E 27>.

35 Nicolaas Simons van Leeuwaarden, De godvreezende zeeman, ofte de nieuwe 
christelyke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling, van zes-en-twintig 
uytgelezene Schriftuurplaatsen, Amsterdam, 1709. Deugd-lievend Leeser. Meg-
található az Amszterdami Egyetemi könyvtárban. jelzete: <O 62-2690> és <978 
D34> .

36 Uo., fol. *6 verso.
37 Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (c.1600–c.1800). Biblio-

grafisch onderzoek, hrsg. jan van der haar, veenendaal, Antiquariaat kool, 
1987, 271–275. A továbbiakban SGt.

38 Nicolaas Simons van Leeuwaarden, De verlooren zondaar gezogt en gezaligt; ofte 
een verhandeling over Luc. 19:10. Den tweeden druk. Waar nu bygevoegd is Christi 
vriendelyke nodiging, of de ware ruste voor een vermoeyde ziele, aangewezen uit Matth. 
11.28. met eenige gezangen, Amsterdam, 1710. E 2. kiadás megtalálható az Amsz-
terdami Egyetemi könyvtárban. jelzete: <Ok 06-126>.

század folyamán legkevesebb 14 alkalommal jelent meg.39

Az általam megvizsgált fordítások nagy részéről el-
mondható, hogy azok holland forrásmunkája angol vagy 
német eredetire vezethető vissza. A De verlooren zondaar 
esetében ez nem állapítható meg teljes bizonyossággal. van 
Leeuwaarden erről nem ír semmit, ám egy esetleges angol 
forrásnak reális alapja van. kiválóan tudott ugyanis ango-
lul,40 továbbá része volt olyan puritán munkák hollandra 
fordításában,41 mint a Richard Baxter-féle (1615–1691) A 
Saint or a Brute (London, 1662),42 valamint a john Owen-
féle (1616–1683) Of the Mortification of Sinne in Believers 
(Oxford, 1656),43 Of temptation, the nature and power of it 
(Oxford, 1658),44 illetőleg a The nature, power, deceit, and 
prevalency of the remainders of indwelling-sin in believers 
(London, 1668).45

39 (1) Amsterdam, 1710 (StcN), (2) Amsterdam, 1711 (SGt, 274. L 261), (3) 
Amsterdam, 1712 (SGt, 274. L 261A), (4) Amsterdam, 1714 (SGt, 274. L 
262), (5) Amsterdam, 1717 (SGt, 274. L 263), (6) Amsterdam, 1727 (SGt, 
274. L 264), (7) Groningen, 1731 (SGt, 274. L 265), (8) Groningen, 1739 
(SGt, 274. L 266), (9) Deventer, 1746 (StcN), (10) Amsterdam, s.a. (SGt, 
274. L 269) valószínűleg 1756 és 1779 között jelent meg. (11) Groningen, s.a. 
(SGt, 274. L 268) valószínűleg 1760 és 1768 között jelent meg. (12) Gronin-
gen, 1779 (SGt, 274. L 267), (13) Rotterdam, 1800 (StcN). (14) van der 
haar említ még egy kiadást, amely az évszám megadása nélkül jelent meg a 
verloop testvérek alblasserdammi nyomdájában (SGt, 274. L 270).

40 van Leeuwaarden, De godvreezende zeeman..., i. m., Deugd-lievend Leeser, fol. 
*6 verso.

41 jacob B. h. Alblas, Johannes Boekholt (1656–1693). The first Dutch publisher of 
John Bunyan and other English authors, Nieuwkoop, De Graaf, 1987, 83–84, 151, 
205, 310–311, 325, 385, 463–464, 497.

42 Short-title catalogue of books printed in England, Scotland, Ireland, Wales and 
British America and of English books printed in other countries, 1641–1700, ed. D. 
Wing - c. W. Nelson, i, New york, The Modern Language Association of 
America, 1994, 138. B 1382.

43 Uo., 661. O 785. II, 1982.
44 Uo., 661. O 782. II, 1982.
45 Uo., 661. O 774. II, 1982.
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A kiadások tér- és időbeli megoszlása

jelenlegi ismereteink szerint Az elveszett bünös először 
1735-ben, majd 1741-ben jelent meg az amszterdami 
hendrik Smets kiadásában.46 A szakirodalom Smets nyom-
dászati tevékenységéről csak kevés információval szolgál.47 
Ezek nem tartalmaznak semmit Az elveszett bünös keletke-
zésének történetéről, példányszámáról és áráról. Buzinkai 
fordítása illik a nyomdász profiljába, amely az StcN sze-
rint amszterdami lelkészek halálára írott gyászverseket, s 
egyéb teológiai munkákat, köztük néhány magyar nyelvű 
könyvet tartalmaz.48 Nem teljesen egyértelmű, hogy a mű 
1741-ben miért újra Amszterdamban jelent meg, amikor 
Buzinkai már régen Debrecenben tartózkodott. Magya-
rázható ez talán azzal, hogy Smets rendelkezett még az 
1735-ös nyomdamintákkal, s így a könyvet egyszerűbb volt 
ott kiadni. Amszterdam mellett szólhat az az érv is, hogy 
Buzinkai mint Debrecen város köztiszteletben álló orvosa 
nem akarta nevét összefüggésben látni a fordítással. Erre 
utalhat az, hogy nevét nem találjuk Az elveszett bünösben, 
továbbá, hogy Buzinkai a forrásműről és annak szerzőjéről 
is csak rébuszokban ír.

Láthattuk tehát, hogy az Az elveszett bünös kiadásai hol 
és mikor jelentek meg. érdekes azonban az a kérdés is, hogy 
Buzinkai fordítását a korabeli Magyarországon és Erdély-
ben kik olvasták. Az interneten néhány éve már kutatható 
a Szegedi Egyetem és az Országos Széchényi könyvtár 
Bibliotheca Eruditiones könyv- és olvasmánytörténeti adat-
bázisa, ahol számtalan egykori könyvlista és könyvjegyzék 

46 Az 1741-es kiadás egy példánya fellelhető a Leideni Egyetemi Könyvtárban. 
Jelzete: <1153 H 26>. 

47 isabella h. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680–1725, Amsterdam, 
1965,  iii,  13, iv. 126, 275, 279, v. 40, 337, 349, valamint thES, 163.

48 Smetsnél jelent meg az alábbi két hungarica: Borosnyai Nagy Zsigmond, Az 
igaz keresztény embernek papi tisztiröl,  Amsterdam, 1736, valamint az ismeretlen 
szerzőjű A Christus tudományának kezdetire való hétnapi oktatás, Amsterdam, 
1735.

segítségével választ kaphatunk a fenti kérdésre.49 Sajnos az 
általam vizsgált többi fordítással ellentétben Az elveszett 
bünösnek, a források szerint mindössze egyetlen példánya 
volt megtalálható a kora újkori magyar könyvtárakban. 
Bethlen kata tékájában annak 1735-ös kiadása volt meg.50 
E csekély magyarországi elterjedtség pontos okát nem is-
merjük. Az amszterdami megjelenés minden bizonnyal 
fontos szerepet játszott ebben. kérdéses ugyanis, hogy a 
mű, s főleg annak 1741-es kiadása nagy számban eljutott-e 
a hazai olvasóközönséghez, s azokat nem kobozták-e el a 
jezsuiták, ahogy tették azt a fridericus Adolfus Lampe-
féle (1683–1729) Gileadi balsamommal (franeker, 1741).51 
A római katolikusok már 1731-ben megpróbálták megaka-
dályozni a nem katolikus könyvek behozatalát. igazán ko-
mollyá azonban 1741-től – vagyis pont Az elveszett bünös 
amszterdami kiadásának évében – vált a helyzet, amikor a 
bécsi jezsuiták bevezették a cenzúrát.52    

Szerkezeti és tartalmi sajátosságok

vessünk most egy pillantást a holland forrásmunka és a 
magyar fordítás szerkezeti és tartalmi sajátosságaira. A pár-
huzamos összehasonlításhoz De verlooren zondaar 1710-
es, s Az elveszett bünös 1735-ös kiadását vettem alapul. van 
Leeuwaarden De verlooren zondaarja, mint említettem, a 
18. század folyamán óvatos becslések szerint is mintegy 
14 alkalommal jelent meg hollandiában. Ezek többsége a 

49 http://www.eruditio.hu
50 Simon Melinda, Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója, Szeged, Scriptum, 

1997, 16. Nr. 56.
51 Postma ferenc, Frustula Academica Franekerana. Eine erste Ergänzung zum 

Auditorium Academiae Franekerensis (1995), Magyar könyvszemle, 114(1998), 
22–23. M/1741.7. 

52 henk van de Graaf, A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 
XVIII. században, kolozsvár, Egyetemi fokú Egységes Protestáns teológiai 
intézet, 1979, 212.
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Gunstige en zeer Waarde Lezer című előszóval indít, melyet 
két költemény követ. A munka fő része két – Luk. 19:10 és 
Máté 11:28 – bibliamagyarázatból áll. Ezek szerkezetéről 
megállapíthatjuk, hogy van Leeuwaarden mindkét esetben 
a bibliai szöveg hosszú magyarázatával indít, s az exegézist 
követően vigasztalással és bátorítással fordul az olvasóhoz. 
A holland forrásmunka néhány imádsággal zárul. Ezek 
száma változó. Az 1710-es amszterdami kiadás tíz dara-
bot tartalmaz, az 1731-es groningeni pedig már 21-et.53 
Egyéb számottevő eltérés nem mutatható ki. Mi a helyzet 
Buzinkai fordításánál? Ebben csak a Kegyes Olvaso című 
előszót és a fő részt, vagyis a két bibliamagyarázatot talál-
juk. A fordítás két kiadásának összehasonlításából kiderül, 
hogy néhány zavaró nyomdahiba kijavításától eltekintve 
gyakorlatilag nincs más változás az 1741-es kiadásban. 

Az alábbi idézetek a holland eredetiben nagy számban 
előforduló bibliai eredetű, betegséggel kapcsolatos szöveg-
részekre hoznak néhány példát. Az orvos Buzinkait van 
Alphen ösztönzése mellett minden bizonnyal ezek is befo-
lyásolták a forrásmunka kiválasztásában. 

53 van Leeuwaarden, De verlooren zondaar ..., i. m., 134–160: (1) Dankbare 
erkentenisse van den gezogte zondaar, (2) De zoekende ziele, (3) Ziels-zugt 
van een gezogte en van jesus gegrepene, (4) Getrouwe onderrigting, (5) Zugt 
van een vermoeyde en belaste, (6) Gelovige moetgrypinge van een vermoeyde 
ziele, (7) hartelyke overgifte aan jesus, (8) De groote begeerte van een begena-
digt herte, (9) Eenzame ziels-zugt, (10) uitademinge eens verliefde ziele tot de 
heere jesus. A későbbi kiadások az alábbi 11 imádságot is tartalmazzák: (1) De 
verlooren zondaar op zyn eygen weg, (2) klagte van een verlooren zondaar, (3) 
Ootmoedige bede van een gezogte des heeren voor een verlooren zondaar, (4) 
jesus alleen de ware ruste, (5) De werkzame ruste der gelovige in christo, (6) 
De christen aangemoedigt, (7) De swakke ondersteuning, (8) De verkwikte 
ziele, (9) Eens Gelovige roem in christi ruste, (10) Ziels opheffing tot de hee-
re jesus, (11) De volmaakte ruste.

Even gelyk alle mensen 
ongeagt zy krank zyn van 
de zonden, en des zelfs 
droevige gevolgen, des niet 
tegenstaande, sommige 
van deze gezonde heeten, 
in tegestellinge van de 
geene die krank zijn, dat 
is die dat zien en gevoelen: 
Matth. 9:12: De gezonde 
hebben de Medecyn-
meester niet van noden, 
maar die ziek zijn. (71. 
lap)

valamiképen min-
den emberek minden 
külömbség nélkül, bete-
gek a’ bün és abbol követ-
kezett romlotság miatt, 
mindazáltal ezek közzül 
némellyek egésségeseknek 
neveztettnek, ellenekbe 
tétettvén azoknak, a’ kik 
betegek, tudniillik, a’ kik 
azt látják és érzik, Mát. 
9:12. Az egésséges em-
berek nem szükölködnek 
orvos nélkül, hanem a’ be-
tegek. (94–95. lap)

’t Gemoed dat te voren als 
in slaap was, doet nu regt 
zijn werking […] (76. 
lap)

Az ö elméje melly az elött, 
mint egy szúnnyadozást 
és érzéketlenséget okozó 
nyavalya által elalútt volt 
[…] (101. lap)

het is even zo met deze 
vermoeide en belaste 
Ziele; die wonde is te 
diep; de ziele is geraakt, 
lighamelyke dingen 
konnen daar niet by-
komen […] (78. lap)

épen igy vagyon a’ meg-
fáradt és megterheltetett 
léleknek dolga; az ö sebe 
mélly, a’ lelket találta, a’ 
testi orvosságok oda bé 
nem hatnak […] (105. 
lap)
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Ontmoet gy haar op een 
Ziekbedde onder een 
pynlyk toeval, gy merkt 
wel haast wat haar ’t 
zwaarste valt. O hoe veel 
gevoeliger klaagt men 
over ’t lighaams ongemak, 
als over het geen de ziele 
raakt. (79. lap)

találad öket beteg 
ágyakban, fájdalmas 
nyavalya alatt, mindjárt 
észre veheted mi esik nékik 
nehezebben. O melly 
nagyobb érzékenységgel 
panaszalkodik az ellen 
a’ fájdalom ellen melly 
a’ testet érdekli, mint az 
ellen melly a’ lelket találta 
és sebheti.  (106. lap)

Neem de corasive niet 
weg, voor dat de wonde 
gezuivert is. (81. lap)

Ne vedel a’ tsipös és 
rothatságot evö orvos-
ságot mind addig, mig a’ 
seb épen meg nem tisztúl. 
(109. lap)

van Leeuwaarden fordítói munkásságának ismereté-
ben, melyben az angol puritán könyvek előkelő helyet fog-
laltak el, nem meglepő, hogy a puritán hatás saját műveiben 
komoly nyomot hagyott. A bűnből való megtérés mindig 
központi gondolatként van jelen. Megmutatkozik ez a bib-
liamagyarázatok megválasztásánál, de, hogy ne menjünk 
messzire, már a vizsgált munka alcímében is: De verlooren 
zondaar, gezogt en gezaligt over Luce 19 vers 10. […]. Want 
de Zone des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, 
dat verloren was. (1. lap)/ Az elveszett bünös megkerestetett 
és megtartatott. Luk. 19: vs. 10. Mert azért jött az embernek 
Fia, hogy meg-keresse és meg-tartsa, ami el-veszett vala. (1. 
lap) A szövegből is több hasonló példát idézhetünk:

Sommige gaan op die 
aldervuilste en onreinste 
weg van allerley grouwe-
len en schandelyke onge-
regtigheden: zo waren de 
bekeerde corintiers eer-
tyts, hoereerders, afgoden-
dienaars, overspeelders, 
ontugtige, onregtveerdige 
enz. Maar nu waren ze af-
gewassen en geheiligd, 1 
cor. 6.11. (17–18. lap)

Némellyek választanak 
magoknak legotsmányobb 
és tisztátalanabb utat, 
minden fertelmességgel, és 
iszonyú igasságtalansággal 
tellyeset, és azon járnak, 
illyek valának a’ hivö, 
korintusbéliek az ö meg 
térések elött; lopok, fös-
vények, részegesek, szi-
dalmazók, ragadozók. De 
meg mosottattak és meg 
szenteltettek, 1 kor. 6:11. 
(22. lap)

Niet minder wenst ze 
verlost te werden van de 
smette der zonde. O dat 
snoode vuil! Als een mens 
nog leeft in de zonde, zo 
klaagt God over hem; Gy 
hebt my vermoeyt met 
uwe ongeregtigheden 
jes. 43.24. Maar als men 
tot zyn zelve komt, dan 
wert men zelve vermoeyt, 
door ’t gesigte van al die 
ongeregtigheden, die men 
nu in zig ziet. (77. lap)

Nem külömben kiván 
megszabadúlni a’ bünnek 
ragadoványától is. O 
fertelmes motsok! 
mind addig mig az 
ember bünben él, igy 
panaszalkodik ö ellene az 
isten: Szolgálattal terhelsz 
engem a’ te büneiddel, 
fárasztasz engem a’ te 
hamisságaiddal, Esa. 
43:24. De minekutánna az 
ember magában tér, maga 
utálja az ember magát, és 
tsömörlik irtózik azon sok 
igazságtalanságtól mellyet 
magában lát. (103. lap)

A holland forrásmunka és a magyar fordítás párhuza-
mos összehasonlítása után kijelenthetjük, hogy Buzinkai 
fordítói stílusára a filológiai pontosságra való törekvés jel-
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lemző: vagyis csekély eltéréssel szöveghűen fordít. Meg 
kell azonban említenünk, hogy a De verlooren zondaarban 
gyakran előforduló bibliai locusok, mint a következő idé-
zetek is mutatják, jelentősen megkönnyítették a fordító 
dolgát. Buzinkai ezeket a locusokat hiánytalanul átveszi. 

Deze dingen doet gy en 
ik swyge, gy meend dat 
ik t’ eenemaal ben als gy: 
ik zal u straffen, en zal ’t 
ordentlyk voor u oogen 
stellen. verstaat dit dog 
gy God vergetende, op 
dat ik u niet verscheure, 
en niemand en redde, 
Psal. 50:21, 22. (29. lap)

Mikor te ezeket 
tselekednéd, mivel hogy 
én halgatok vala, azt gon-
doltad hogy te hozzád 
hasonlatos vagyok: de én 
megfedlek téged és rendel 
szemeid eleikben rakom a’ 
te gonoszságidat, vegyé-
tek eszetekben immár ezt 
ti kik az istent elfelejtitek, 
hogy el ne ragadjalak és 
ne légyen megmentö, Sólt. 
50:21, 22. (37–38. lap)

ik kenne myne 
Overtredingen, ende 
myne zonde is steeds voor 
my, Psal. 51:5. (73. lap)

Az én vétkemet én 
esmérem, és az én bünöm 
szüntelen elöttem forog 
énnékem, Solt. 51:5. (97. 
lap)

[…] om Schatten te 
vergaderen, die de mot en 
roest verderven, die dieven 
doorgraven en steelen, als 
om die in den hemel zyn 
weg gelegt, en die daar 
van veilig zyn na christi 
woord joh. 6:29. Matth. 6 
vers 19. (80–81. lap)

[…] hogy gyüjtene ma-
gának kintset nem földit, 
mellyet a’ moly és a’ rosda 
megemészt, és a’ hól a’ 
lopók kiássák és ellopják 
azt, hanem melly meny-
ben vagyon le tétetve, ho-
lott mind ezektöl bátran 
megmarad, christús sza-
va szerint, Mát. 6:19. ján. 
6:29. (108. lap)

ik zal vrede hebben, 
wanneer  ik schoon wandele 
in het goeddunken mynes 
herten, als Deut. 29 vers 
19. (105. lap)

Békesség lészen énnékem 
ha szintén az én szivemnek 
gondolatjában járándok-
is, Mós. 5. köny. 29:19. 
(144. lap)

jellemző továbbá Buzinkai stílusára, hogy a holland 
szavakat gyakran kéttagú szerkezetben fordítja magyarra. 
Ezeket két csoportba oszthatjuk. Az első az ún. parallelismus 
membrorumokat tartalmazza, melyek a 16–18. századi ma-
gyar fordításokban igen népszerűek voltak:54

ja, hy getuigt ons zeer 
nadrukkelyk […] (26. lap)

ugy vagyon, ezt ö 
minekünk világosan és 
hathatósan bizonyitja […] 
(34. lap)

[…] door de verleidinge 
des werelds […] (73. lap)

[…] e’ világnak hizelkedése 
és gyönyörüségei […] által 
[…] (73. lap)

[…] zo vrugteloos heeft 
laten voorbey gaan […] 
(95. lap)

[…] illy gyümöltstelen, 
haszontalan engedett 
elfolyni […] (129. lap)

A második kategóriához tartozó, s az alábbiakban ol-
vasható példák a fordító bizonytalanságát tükrözik, aki a 
megfelelő szót keresi, de a biztonság kedvéért többet je-
gyez le. Ezzel a jelenséggel, mely a korabeli magyar mun-
kákban nagyon elterjedt volt, már foglalkozott a szakiro-
dalom, többek között Thordai jános (?–1636) Epiktétosz-
fordítása kapcsán.55 

54 M. Nagy ilona, Latin bibliai szinonimavariációk magyar recepciója (örül, vígad; 
örül, örvend) = Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. A. 
Molnár ferenc - M. Nagy ilona, Debrecen, DE Magyar Nyelvtudományi 
tanszéke, 2003, 149-168.

55 Merényi varga László, Thordai János Epiktétosz-fordításának stíluskérdéséhez, 
Acta historiae Litterarum hungaricarum, 13(1973), 103–104.
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Een maniere van spreken 
[…] (10. lap)

Ollyan szóllásnak formája 
és neme […] (13. lap)

integendeel, daar is een 
volslagen afkerigheid van 
God. (16. lap)

vagyon abban az állapot-
ba az istentöl való iszo-
nyodás, elfordúlás […] (20. 
lap)

[…] blyft het ooge 
benevelt […] (17. lap)

[…] egy köd, vagy homály 
vagyon szemeink elött 
[…] (21. lap)

[…] en op de kant van 
een vervaarlyke gragt kan 
huppelen [...] (38. lap)

[…] és egy igen mélly 
veremnek vagy ároknak a’ 
szélén úgrál […] (50. lap)

Omtrent zig zelve, is de 
onvernieuwde Zondaar 
zekerlyk onkundig, hij 
kent hem zelve niet […] 
(62. lap)

Maga iránt, a’ még meg 
nem ujittatott bünös bi-
zonnyal értelem nélkül való 
és túdatlan, nem esméri 
ö önnön magát […] (82. 
lap)

*

„Az irodalom kevéssé feltárt területeivel foglalkozó 
vizsgálatok természetéből adódik, hogy azok több kérdést 
vetnek föl, mint ahányat megválaszolnak.” – állapítja meg 
találóan tüskés Gábor.56 Nincs ez másképp a kora újkor-
ban hollandról magyarra fordított munkákkal sem, melyek 
a kutatás mostohagyermekeként ez idáig nem kaptak kellő 
figyelmet. A fentiekben láthattuk, hogy az elért eredmé-
nyek ellenére nagyon sok még a megválaszolandó kérdés, 

56 tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai 
(Nádasi János), Budapest, universitas, 1997, 357.

s nem csupán Buzinkainál, hanem a többi fordításnál is. 
Akad még tehát bőven tennivaló, s bár rögös az út és a 
fáradozásokat nem koronázza mindig siker, e csodálatos 
könyvek kárpótolnak minden kutatással járó nehézségért, s 
igazi szellemi felüdülést nyújtanak.

Az elveszett bűnös (Országos Széchényi Könyvtár Budapest)
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Az elveszett bűnös (Országos Széchényi Könyvtár Budapest)

De verlooren zondaar (Amszterdami Egyetemi Könyvtár) 
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„Az én álmaim akkor legkedveseb-
bek, mikor Hollandiárol vagynak”

Pántzél Pál, egy 18. század végi 
leideni peregrinus kéziratos 

önéletírása1

A hatvanéves Jankovics Józsefnek

fazakas Gergely tamás

A régi, kéziratos anyagokat is tartalmazó családi könyv-
táraknak az a jellegzetességük, hogy állományuk össze-
tétele leggyakrabban nem ismert a tudományos közvé-
lemény előtt, így értékes dokumentumok lappanghatnak 
hosszú ideig, vagy semmisülhetnek meg anélkül, hogy a 
kutatás tudomást szerzett volna róluk, értelmezte és ki-
adta volna ezeket. hasonló volt a helyzet Pántzél Pálnak 
(1755–1831), egy kevéssé ismert tudós erdélyi lelkipász-
tornak az irodalomban sehol sem említett önéletírásával. A 
kézirat a kolozsvárról származó, később Debrecenbe, majd 
Budapestre költözött apai felmenőim könyvtárának egyik 
legértékesebb darabja, melyet 10 évvel ezelőtt bibliográfus, 
irodalomtörténész nagyapám, fazakas józsef (1910–2005) 
nekem ajándékozott.

Az önéletírás szerzője élete legnagyobb részében, 1786-
tól haláláig a kolozsvártól mintegy 30 km-re, északkeletre 
fekvő teleki-birtok, kendilóna református gyülekezeté-

1 A címben szereplő Pántzél-idézetet modernizáltuk. A tanulmány megírását a 
Debreceni Egyetem MtA tki kutatócsoportja, a Reformációkutató és kora 
Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének OtkA k 73139. számú pályázata, 
valamint az Eastern European Bibliographical Studentship (university of St. 
Andrews, Skócia) segítette.
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ben szolgált. Lelkipásztori működése mellett tudományos 
tevékenységet is végzett: nyomtatásban egy jelentékeny 
nyelvújító munkát és egy geográfiai, csillagászati tárgyú 
tankönyvet is megjelentetett.2 kéziratos önéletírása az 
alábbi címet viseli: „életemnek rövid Le irása az Esztendök 
rende szerint, 1755dik Esztendötöl fogva, tollam hordoz-
hatásának utolso esztendejéig, Gyermekeimnek számokra 
’s tanuságokra. Pántzél Pál maga tulajdon kezével”.3 E szá-
mos, főképp életrajzi és családtörténeti, írásantropológiai, 
társadalom- és egyháztörténeti, oktatás- és művelődéstör-
téneti szempontból igen érdekes szöveget jelen dolgozat-
ban elsősorban a németalföldi peregrinációtörténet össze-
függésében vizsgálom, hiszen Pántzél a kolozsvári kollégi-
umi éveit követően, 1782 és 1785 között a leideni Staten 
college diákja volt.4

A 125×213 mm nagyságú, piros színű, vastag papírba 
kötött könyvecske eredetileg 62 levél terjedelmű volt, de 
az első levél láthatólag ki van vágva, a kézirat címlapja az 
ezt követő lapon áll. Pántzél csupán a 45. levél rectójáig írt 
a kötetbe, és csak az önéletírás elején, a 3., 4., 5. lapokon 
alkalmazott lapszámozást, tintával. Ezt egy, a rectókon fel-

2 Pántzél Pál, A’ magyar nyelvnek állapotjáról, kimiveltethetése módjairól, eszköze-
iről, Pest, trattner Mátyás, 1806; uő., A’ mathematica geographianak vagy a’ 
mérés tudományja szerént a’ föld’ golyobissának esméretére vezetö tudománynak rö-
vid summája. Kérdések és feleletekben iratott a’ gyengébb ifjak számokra, kolozsvár, 
Református kollégium, 1801; újabb kiadás: ua., 1820.

3 jelen tanulmány Pántzél-idézetei és a függelékben olvasható hosszabb szöveg-
rész esetében betűhív közlésre törekszünk. A kézirat aláhúzásait kurzívval kö-
zöljük. A paleográf -s- és -sz- alakokat és a ligatúrákat a ma használatos betűk-
kel (ae, oe) írjuk át, a korban szokásos abbreviatúrákat feloldjuk. A jobb érthe-
tőség kedvéért a következetlen ékezést és központozást egységesítjük, a hiány-
zó mondat végi írásjeleket kitesszük, valamint javítjuk az egyértelmű tollhibá-
kat, mindezt jelölés nélkül.

4 jelen dolgozat bővebb változatát ld. kísérőtanulmányként Pántzél Pál kéziratá-
nak, valamint nyomtatott munkáinak sajtó alá rendezett kritikai szövegkiadá-
sában: Pántzél Pál (1755–1831) önéletírása és életpályája = Pántzél Pál önéletírá-
sa és más munkái, s. a. r., jegyz., tan. fazakas Gergely tamás, Debrecen, Debre-
ceni Egyetemi kiadó, 2010 (csokonai könyvtár – források), megjelenés előtt. 
Az életművel először 10 évvel ezelőtt foglalkoztam: Pántzél Pál világa (Egy el-
feledett nyelvújító fölfedezése), könyv és könyvtár, 1999, 55–104.

tűntetett, nagyapám által ceruzával írott lapszámozás kö-
veti a 89. lapig, addig, míg Pántzél szövege tart. A kézirat 
provenienciájáról nem sok bizonyosságunk van. Nagyapám 
csupán annyit sejtett, hogy már az ő nagyapja, fazakas jó-
zsef (1832–1905), a kolozsvári tanítóképző intézet tanára, 
a család és iskola című folyóirat szerkesztője könyvtárá-
ban ott volt a kötet. Adataink szerint felmenőink nem vol-
tak rokonságban a Pántzél családdal.

Pántzél Pál peregrinációjának társadalmi kontextusa
és önéletírásának műfaji hagyományai

A 18–19. századból – számos modern szövegkiadás alap-
ján is – igen sok olyan személyt ismerünk, akik önéletírást 
írtak vagy naplót vezettek. E szerzők közül számunkra kü-
lönösen azok érdekesek, akik Pántzélhoz hasonló társadalmi 
státuszú személyek, nyugat-európai egyetemeket megjárt 
református lelkészek voltak. több közel kortárs munkát már 
régen kiadtak az említettek szövegei közül is, mint keresz-
tesi józsef, Bod Péter vagy fogarasi Sámuel önéletírását. De 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül például a külföldi egyete-
men nem tanult lelkész, hermányi Dienes józsef munkáit 
sem, vagy a nem lelkészi foglalkozású és társadalmi státuszát 
tekintve Pántzélnál jóval magasabb pozícióban lévő, viszont 
hozzá hasonlóan ugyancsak a leideni tanulmányútjáról is 
tudósító gróf teleki józsef szövegét, ahogyan a kor hasonló, 
vagy más státusú szerzői által írott nagyszámú emlékiratot, 
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naplót és más feljegyzéseket sem.5 Újabban is kerültek elő 
és jelentek meg nyomtatásban útinaplót író, és Pántzélhoz 
hasonló papi pályát befutott szerzők írásai, mint például 
Szilágyi András visszaemlékezései.6

Az utóbbi időben tehát Magyarországon is egyre rend-
szeresebbé válik az ilyen típusú szövegekkel való foglalko-
zás. Ez a 80-as évektől érzékelhető figyelem, melyet leg-
újabban bizonyos konferenciák, tanulmánykötetek megha-
tározó módon erősíthetnek fel, sok esetben a már ismert és 
eddig ismeretlen önéletírások és naplók újra- vagy elsőként 
történő kiadására, valamint az íráshasználat és íráshelyzet 
kulturális antropológiai, illetve az életpályák mentalitás-
történeti szempontú értelmezésére irányul.7 Elsősorban 

5 keresztesi józsef Eredeti naplója. Krónika Magyarország polgári és egyházi közéle-
téből a XVIII. század végén, kiad. hoffer Endre, Pest, Ráth Mór, 1868. Újabb, 
változatlan kiadása: Bp., Ráth Mór, 1882. későbbi kiegészítések: Ponori 
thewrewk józsef, Keresztesi József tanulmányútja, 1779–1780, Theologiai Szemle, 
1925, 78–83, 154–160, 262–264; a kézirat addig kiadatlan, főképp a peregrinációval 
foglalkozó részeit közzétette GuLyÁS józsef a Theologiai Szemle 1927–1935-ös 
évfolyamaiban; felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása 1712–1767, szerk. jancsó 
Elemér, kolozsvár, Minerva, 1940 (Erdélyi ritkaságok, 4); fogarasi Sámuel, Ma-
rosvásárhely és Göttinga. Önéletírás (1770–1799), bev., jegyz., kiad. juhász istván, 
Bukarest, kriterion, 1974; hermányi Dienes józsef Szépprózai munkái, s. a. r., 
előszó, jegyz. S. Sárdi Margit, Bp., Akadémiai–Balassi, 1992 (Régi magyar prózai 
emlékek, 9); Egy erdélyi magyar gróf a felvilágosult Európában. Teleki József utazásai, 
1759–1761, s. a. r., bev., jegyz. tolnai Gábor, Bp., Akadémiai, 1987 (Régi magyar 
prózai emlékek, 7). Ld. továbbá a korszak emlékíróinak újabb számbavételét: ko-
vács kiss Gyöngy, A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli 
magyar emlékirodalom láttatásában (17. század vége – 19. század eleje), kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2000, 43–52, 120–122.

6 czibula katalin, Szilágyi András protestáns prédikátor naplója = Lymbus. Ma-
gyarságtudományi forrásközlemények, főszerk. ujváry Gábor, Bp., Magyar Or-
szágos Levéltár, 2004, 123–186. (Szilágyi 1683–1738-ig élt.)

7 Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi 
konferencia előadásai, 2006. május 24–27., Kolozsvár), kolozsvár, Egyetemi Mű-
hely kiadó–Bolyai társaság, 2007 (Egyetemi füzetek, 3), számos tanulmány; 
tóth Zsombor, Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a 
XVII. századi emlékirat-irodalomhoz. Cserei Mihály kalendáriumai = t. Zs., A 
történelmem terhe, kolozsvár, korunk Baráti társaság, 2006, 333–405; uő., 
Homo scribens. Megjegyzések a kora újkori magyar és latin kalendáriumokba fel-
jegyzett élettörténetekhez = Uo., 406–430; uő., Usus Doctrinae: Cserei Mihály 
Praxis Pietatis olvasata = Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi pu-
ritanizmusról, szerk. fazakas Gergely tamás, Győri L. jános, Debrecen, Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti könyvtár, 2008, 203–229.

Szilágyi Márton feladatvázolásnak és esettanulmányának 
biztatására pedig remélhetőleg immár nem csupán a 17., 
hanem a 18–19. század vonatkozásában is gyakoribbá vál-
nak az ilyen vizsgálatok.8 A korszakkutatások kiterjedése 
még ennél is jobban érzékelhető az önéletírások és naplók 
korpuszával szoros összefüggésben értelmezendő útleírások 
kapcsán, hiszen az utazási kedv és lehetőség, illetve az uta-
zásról való szöveges tudósítások mennyisége éppen a 18. 
században nőtt meg ugrásszerűen. Ezen időszak nyomta-
tott utazási irodalmát vizsgáló hatalmas adatbázis-építés 
évtizedek óta folyik Németországban, egy jelentős, inter-
diszciplináris érdeklődésű munkacsoport irányításával. A 
kutatást utólag nemcsak a 16–17. századi nyomtatott iro-
dalomra terjesztették ki, hanem immár több mint 10 éve 
a 18. századi kéziratos utazási irodalom katalogizálására, 
szisztematikus feldolgozására is. kulcsár krisztina munkás-
ságának köszönhetően a magyarországi kéziratos utazási 
irodalom szisztematikus kutatásának lehetőségei, s első 
komoly eredményei is láthatóvá váltak.9 Pántzél Pál ön-
életírásának a leideni peregrinációs évekre és a kiutazásra 
vonatkozó részei értelmezésével a kulcsár által vázolt ku-
tatásokhoz is hozzá szeretnénk járulni.

Azért érdemes Pántzél önéletírását, jelen dolgozatban 
pedig elsősorban a külföldi útjára vonatkozó szövegrésze-
ket a hasonló társadalmi és hivatali helyzetben lévő kor-
társak hasonló munkáinak kontextusába helyezni, mert a 
műfaji jellegű kritériumok, hagyományok felől közelítve 
feltárhatóvá válik, hogy mennyire volt tipikus vagy atipi-

8 Szilágyi Márton, A Fogságom naplója mint szöveg és történeti forrás, korunk, 
2008/5, 97–104.

9 Minderről ld. főképp a német kutatásokat ismertető és a hazai vizsgálatok pers-
pektíváját vázoló tanulmányt: kulcsár krisztina, A politikai és társadalmi elit 
utazásai. 18. századi utazások vizsgálatáról németországi kutatások kapcsán, ko-
rall, 2006 november, 99–127; valamint uő., II. József utazásai Magyarországon, 
Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768–1773, Bp., Gondolat, 
2004 (Doktori mestermunkák). korábbról ld. krisán Eszter, Utazás és útleírás 
a történeti kutatásban. Egy symposionról, Századok, 1982, 1091–1094.
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kus e szerzők egyéni mentalitása, illetve milyen mértékben 
feleltethetők meg egymásnak az egyes, persze elsősorban 
saját élettörténeti narratívákon keresztül hozzáférhető 
életpályák e jelentős állomása: a peregrinációs út. Az „azo-
nos társadalmi státuszú”, illetve „az analóg pályafutások 
egymás mellé helyezése” mellett, ugyancsak a fent említett 
Szilágyi Márton ajánlását követve, fontos az ilyen típusú 
értelmiségiek társadalomtörténeti értelmezése esetében a 
családi háttér, a felmenők életrajzának rekonstruálása is, 
„hiszen ennek a háttérnek és a személyes pályafutásnak 
az összevetése rajzolhatja ki azokat a mobilitási stratégi-
ákat, amelyek az írói működéshez kapcsolható társadalmi 
szerephez hozzátartoznak.”10 Pántzél Pál életpályájának 
rekonstruálásához ezért különösen fontos, hogy édesapja, 
istván (1711–1774), kalotaszegi (mérai, majd nagykapusi; 
ma: Magyarkapus) lelkész is írt egy rövidebb önéletírást. 
Egyrészt fontos információforrásként szolgál számunkra 
e szöveg az édesapa életpályája, családfája, illetve családja 
anyagi helyzetének rekonstruálásához. Másrészt önélet-
írásával fia számára „mikrokulturálisan meghatározott”, a 
családi és értelmiségi közegben elsajátítható tradíciót, írás-
antropológiai és műfaji szempontból követhető modellt is 
teremtett, hiszen „maga az önreflexív igény is szocializá-
ciós termék, tanult képesség, amelyet elsődlegesen a szűk 

10 Szilágyi Márton, Irodalomtörténet és társadalomtörténet határán = Sz. M. Ha-
tárpontok, Bp., Ráció, 2007, 7–25 (az idézetek: 20–21). Az ilyen kutatásokhoz, 
persze, nélkülözhetetlen alapot nyújthatnak a Pántzél Pál életének időszakára, 
vagyis a 18–19. század fordulója körüli évtizedekre vonatkozó erdélyi társada-
lomtörténet-írás eddigi eredményei is, főképp: csetri Elek, imreh istván, 
Erdély változó társadalma. 1767–1821, Bukarest, kriterion, 1980; uő., Erdély 
társadalmi rétegződéséről. 1821–1847 = A polgárosodás útján, szerk. Szabad 
György, Bp., tankönyvkiadó, 1990, 377–413; ugyanez bővebben: Társadalmi 
rétegek, rendek Erdélyben 1848 előtt, Erdélyi Múzeum, 1997/1–2, 121–181. Ld. 
még imreh istván, Erdélyi hétköznapok (1750–1850). Társadalom- és gazdaság-
történeti írások a bomló feudalizmus időszakáról, Bukarest, kriterion, 1979.

családban” sajátítottak el a 17–19. századi önéletírók.11 E 
mintának a felismert fontosságát jelölheti e néhány lap-
ból összefűzött manuscriptumnak a fennmaradása, mind a 
Pál, mind a leszármazottak által történő megőrzése, tovább 
örökítése a fiú kéziratos kötetébe belehelyezve. A magyar 
szöveg latin címe: Copia. Apologia, et descriptio cursus 
vitae sub spatio Annorum 52. Stepani Albisiensis Pántzél 
Ministri Eklasiae Reformatae Meraiensis.12 A fennmaradt 
irat tehát másolat, melyet a 19. században készített valaki, 
feltételezhetően Pántzél Pál egyik fia, Zsigmond.13

édesapjához hasonlóan Pántzél Pál is nagyobb távlat-
ban írt életéről, vagyis az ő szövege esetében is retrospek-
tív műfajjal, önéletírással van dolgunk. Az is kiderül, hogy 
körülbelül mikor fogott neki a számvetésnek. Születésétől 
kezdte az áttekintést, majd 56 éves korához elérkezve így 
szól: „Mikor ezt irom számláljuk az 1811dik Esztendöt”. 
Néhány sorral lejjebb pedig, amikor a mezőgazdasági és 
pénzügyi helyzetről számol be, így ír: „Most tavaszszal egy 
véka tiszta buza 14 ’s. 15 Rhénes forint.” (63–64.)14 céljai és 

11 S. Sárdi Margit, Az önéletrajzi szelf és a 17–18. századi önéletírások = Emlékezet 
és devóció..., i. m., 212–213. Sárdi statisztikája szerint a férfi és női önéletírók és 
általában az emlékírók nem arányosan szétszórva jelennek meg a lakosságban 
vagy akár csak a nemességben, hanem igen nagy számban ténylegesen generá-
cióról generációra öröklődött az önéletírás hagyománya. (farkas Pál és fia, 
Ádám önéletírásai; idősebb és ifjabb váradi Mihály naplói; idősebb halmágyi 
istván önéletírása, az ifjabb naplói; Rápóti Papp Mihálynak, illetve hermányi 
Dienes józsefnek már az apja írt jegyzéseket; a Pálóczi horváth család hat ge-
neráción keresztül vezetett naplót; hasonlóan sok emlékírót találunk a Bethlen, 
a Bánffi vagy a Dániel családban.) A családi hagyomány tényleges ismerete lé-
nyegében minden esetben bizonyítható, az erre való reflexiók is sok esetben 
fennmaradtak. Ld. továbbá tóth, Műfaj vs. íráshasználat?..., i. m.; uő., Homo 
scribens..., i. m.; uő., Usus Doctrinae..., i. m. (A korábban keletkezett önéletírá-
sok 18. századi olvasatához, nem családi összefüggésben, ld. vincze hanna 
Orsolya, Hermányi Dienes József Bethlen- és Kemény-olvasata. Adalékok a két ön-
életírás recepciójához, Látó, 2001/3, 78–84.)

12 Másolat. Az 52 esztendejében járó [kézdi]albisi Pántzél istván, a mérai refor-
mátus egyházközség lelkésze életútjának leírása és mentsége.

13 Erről ld. hivatkozott kísérőtanulmányunkat: Pántzél Pál (1755–1831) önélet-
írása és életpályája..., i. m.

14 Pántzél Pál visszaemlékezésére a kézirat (utólagos) lapszámozása alapján hivat-
kozom.
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gondolatmenete igen egységessé teszi az 1755-től 1811-ig 
tartó évekre vonatkozó szövegét, és írásképe is azt mutatja, 
hogy valószínűleg rövid idő alatt, egy lendülettel vetette 
papírra. Az önéletírásból kikövetkeztethető, hogy Pántzél 
Pált elsősorban az 1809 és 1811 között fellépő betegségei, 
valamint az 1810. évben, egy számára sikertelenül végződő 
egyházmegyei (dési tractusbeli) főjegyzőválasztás miatt átélt 
csalódottság-élménye indították 1811-ben emlékezései 
megírására. kézirata címében és számos helyén azt is egy-
értelművé teszi, hogy életútjának tanulságairól elsősorban 
gyermekeinek akar beszámolni, nekik szóló erkölcsi, vi-
selkedési normák, tanácsok, intelmek megfogalmazásával 
együtt.

Az 1811. évben készített visszatekintést követően 
Pántzél néhány esztendőn keresztül időszaki naplót írt. 
Az íráskép és a tartalom alapján úgy tűnik, nem mindig 
évi rendszerességgel vezetett annuáriumot15 vetett papírra, 
hanem volt, hogy néhány évente foglalta össze a családi, il-
letve a fontosabb történelmi eseményeket, és számolt be az 
egyes évek pénzügyi, mezőgazdasági és meteorológiai tud-
nivalóiról. Az annuárium jelleg 1819-ben lezárulni látszik. 
Ezt követően az önéletíró az 1820-tól 1824-ig tartó éveket 
újra egyben, retrospektív módon foglalta össze.

A fent említett két okon kívül még egy dolog hozzájá-
rult, hogy Pántzél Pál kapcsolódjon a számára családi és ér-
telmiségi örökségként is adódó számvetés hagyományához, 
és 1811-ben ő is hozzákezdjen önéletírásához: nyugat-eu-
rópai útjának az utólagos összefoglalása valószínűleg csu-
pán idő és megfelelő motiváció kérdése volt. Szövege alap-
ján ugyanis úgy tűnik, hogy németalföldi peregrinációja, 
kiutazása és leideni évei különösen nagy hatást gyakorol-
tak reá. kéziratának terjedelmileg is jelentős részét ennek 
az élménynek a leírása foglalja el. Peter Burke azt írja, hogy 

15 A fogalmakat ld. S. Sárdi, Az önéletrajzi szelf..., i. m., 210. A műfaji csoporto-
sítással szemben inkább íráshasználati attítűdök vizsgálatához ld. még újabban 
tóth, Műfaj vs. íráshasználat..., i. m., 335–355. vö. még kovács kiss vitatha-
tóan leegyszerűsítő áttekintésével: A Habsburg-uralom..., i. m., 37–43.

„[a] külföldön, a saját közösségtől elvágva élés tapasztalata 
nagy valószínűséggel segíti elő az öntudatosságot, és nap-
lóvezetésre serkent, ami az öntudatosság további ösztönző-
je”.16 Pántzél számára is betölthetővé válhatott egy ehhez 
hasonló íráshelyzet: mivel tanulmányútra (Studienreise) 
indult,17 kéziratának e része, peregrinációs memoárja18 a 
nyugati egyetemjárást emlékezetben tartani kívánó ko-
rabeli szövegek hagyományába illeszkedett.19 természe-
tesen eltérő motivációk is működtek egy több-kevesebb 
rendszerességgel vezetett útinapló megírásakor, illetve egy 
utólagos visszaemlékezés létrehozásakor. hiszen például az 
előbbi műfajban a „naplóírás szándéka és a külföldi uta-
zás kezdete [...] összekapcsolódik”, és a terjedelem nagy 
részét is az itinerárium, illetve az egyetemi tanulás napló-
szerű leírása tette ki. Így volt ez például Szilágyi András 
szövege esetében, aki akkor kezdte írni naplóját, amikor 
1712-ben németalföldi peregrinációs útra indult. viszont a 
keletkezési idejét, írásantropológiai összefüggéseit tekint-

16 Peter Burke, Útmutatás az utazástörténet számára, korall, 2006. november, 16.
17 A különböző utazási és utazói típusokról, további szakirodalommal, ld. Burke, 

Útmutatás..., i. m., 7–8; Michael harbsmeier, Az útleírások mint a mentalitás-
történet forrásai. Gondolatok a kora újkori német útleírások történeti-antropológiai 
elemzése kapcsán, korall, 2006. november, 43–47; kulcsár, A politikai és társa-
dalmi elit utazásai..., i. m., 104, 107–122.

18 A műfaji terminológiáról legújabban: S. Sárdi, Az önéletrajzi szelf..., i. m., 210.
19 A magyarországi és erdélyi peregrinációtörténet jelentős és terjedelmes szakiro-

dalmát többek között a következők alapozták meg: a szegedi Peregrinatio 
Hungarorum sorozat; az Adattár sorozat néhány kötete, főképp: Peregrinuslevelek 
1711–1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, s. a. r. hoffmann 
Gizella, Szeged, józsef Attila tudományegyetem Btk, 1980 (Adattár, 6); ko-
vács Sándor iván tanulmányai, főképp: A régi magyar utazási irodalom az európai 
utazáselméleti művek tükrében = k. S. i.,  Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecs-
kéi. Két tanulmány, Bp., Szépirodalmi, 1988, 98–200; a Fontes rerum scholasticarum 
című sorozat néhány kötete, főképp: Szabó Miklós - tonk Sándor, Erdélyiek 
egyetemjárása a korai újkorban, 1521–1700, Szeged, józsef Attila tudományegye-
tem, 1992 (fontes rerum scholasticarum, 4); Régi és új peregrináció: Magyarok 
külföldön, külföldiek Magyarországon, szerk. Békési imre et al., Bp.-Szeged, Nem-
zetközi Magyar filológiai társaság - Scriptum, 1993; Peregrinatio Hungarica. 
Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichen Hochschulen vom 16. bis zum 20. 
Jahrhundert, hrsg. von Márta fata - Gyula kurucz - Anton Schindling, Stutt-
gart, franz Steiner verlag, 2006 (contubernium. tübinger Beiträge zur 
universitäts- und Wirtschaftsgeschichte, 64); a Szögi László által szerkesztett 
Magyarországi diákok egyetemjárása a kora újkorban című sorozat; stb.
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ve két különböző szövegtípus között retorikai és poétikai 
hasonlóságok vannak (szerkezet, szövegelemek, tropológia, 
narráció, szám-személyhasználat stb.), ami elsősorban a 
markánsan meghatározó, tágabb műfaji hagyományoknak 
köszönhető.20

fent már utaltunk arra, hogy az utóbbi évtizedekben 
hatalmas lendületet kapott a nemzetközi és a hazai utazási 
irodalom kutatása.21 Az újabb szakirodalom ugyan megfo-
galmazza, de a korábbi értelmezéseknél óvatosabban köze-
líti meg azt a kérdést, hogy a peregrinációs napló vagy ön-
életírás, illetve bármiféle típusú utazásról bármilyen műfaj-
ban tanúságot tévő szöveg konkrétan milyen ars apodemicák 
ismeretében íródott.22 többen inkább arra figyelmeztetnek, 
hogy elsősorban a látásmódot befolyásolták ezek, főképp a 
tárgyalt témákon és a tárgyalás módján hagyták rajta bé-
20 vö. Burke, Útmutatás..., i. m., 17–18.
21 Szempontunkból csak a legújabb, jelentős bibliográfiával rendelkező összefog-

lalás-sorozatot említjük: East looks West, vol 1–3, ed. by Wendy Bracewell – 
Alex Drace-francis. 1: Orientations: An Anthology of East European travel 
Writing on Europe, Bp.-New york, central European university Press, 2009; 
2: Under Eastern eyes: a comparative introduction to East European travel writing 
on Europe, ed. by Wendy Bracewell – Alex Drace-francis, Bp.–New york, 
central European university Press, 2008; 3: A bibliography of East European 
travel writing on Europe, Bp.–New york, central European university Press, 
2008. Magyarul ld. pl. újabban, az addigi kutatások számbavételével, bibliográ-
fiákkal a már idézett, 2006. novemberi korall tanulmányait.

22 A 16–18. századra vonatkozó hatalmas apodemikus irodalomról ld. főképp justin 
Stagl munkáit: Der wohl unterwiesene Passagiert. Reisekunst und Gesellschaftbe-
schreibung vom 16. bis zum 18. Jahrhundert=Reisen und Reisebeschreibungen im 18. 
und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, hrsg. Boris i. 
krasnobaev, Gert Robert, herbert Zeman, Berlin, camen, 1980 (Studien zur 
Geschichte der kulturbeziehungen im Mittel- und Osteuropa, 6), 353–384; uő., 
Die Apodemik oder Reisekunst = Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit, 
hrsg. Mohammed Rassem, justin Stagl, Paderborn usw., ferdinand Schöningh, 
1980, 131–202; uO., A History of Curiosity: The Theory of Travel, 1550–1800, 
chur, harwood Academic Publishers, 1995. Ld. még joan-Pau Rubiés, 
Instructions for Travellers: Teaching the Eye to See, history and Anthropology, 
1996, 139–190; Burke, Útmutatás..., i. m., 6, 10–12. Alapvető hazai szakiroda-
lom, további bibliográfiával: kovács S. i., A régi magyar utazási irodalom..., i. m., 
98–200. Újabban ld. még pl. kármán Gábor, Fatányér és kőkorsó, Magyarok és 
havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével, korall, 2002. szeptember, 
109–112; uő., Identitás és határok. 17. századi utazók nyugaton és keleten, korall, 
2006. november, 73, 75–76 (a hivatkozott szakirodalom összefoglalásával). 

lyegüket.23 A 17–19. századi elméleti-módszertani mun-
kák számba vétele és az útleírásokra tett hatása (a szerzők 
sokszor azt és úgy írják le a meglátogatott városról, amit 
és ahogyan olvastak arról) néhány évtizede igen jelentős 
területe az utazási irodalom vizsgálatának, sok esetben 
azonban nem könnyű vagy nem is lehet kimutatni konkrét 
kézikönyvek hatását. Ez azt jelenti, hogy e műfajcsoport 
esetében sem egyszerűen az elméleti munkák derivátumát 
kell keresni az egyidejű és retrospektív útleírásokban, ha-
nem a gyakorlati munkák belső fejlődéstörténetével, bizo-
nyos műfaji kritériumokat továbbörökítő hatásrendszerével 
is érdemes számolni, még ha tényleges korábbi szövegek 
ismerete itt sem könnyen kimutatható.

A Pántzél-önéletírás csupán három szöveghelyén ér-
zékelhető „hatás” ráadásul minden bizonnyal a tényleges 
gyakorlati ismeretekből származik, az információ inkább a 
korábbi peregrinusok tájékoztatásain, szóbeli hagyományon, 
mintsem írott szövegeken alapul. Egyrészt ugyanis amikor 
azt jegyzi fel Pántzél, hogy a peregrinációra való kiindu-
lása előtt Bécsben időzött bő két hétig, felhívja a figyel-
met, hogy hollandia sokkal drágább volt, mint e város, ép-
pen ezért „szoktak eleitöl fogva az oda fel menö Atyafiak 
Bétsben sok féle öltözö ruhát meg készittetni. én is tehát 
minden szükséges köntöst ’s változokat meg szerzettem” 
(20). Másrészt talán szintén valamiféle hagyományt köve-
tett, de legalábbis igen tudatosan cselekedett akkor, amikor 
Bécsben találkozva az immár hazatérő ösztöndíjas elődjével 
(ez minden bizonnyal Zaj György, egykori kolozsvári diák 
lehetett),24 „akinek helyibenn mentünk Leydába”, megvet-
23 kármán, Identitás és határok..., i. m., 76; czibula, Szilágyi András..., i. m., 126.
24 A legfrissebben kiadott leideni diáklistán a Zaj nevét megelőzően szereplő hallgatók 

már Pántzélék utazásánál korábban hazajöttek. A következők pedig egy ideig együtt 
diákoskodtak Pántzélékkal Leidenben: török istván, ugyancsak volt kolozsvári diák, 
1782. július 1-jén Bernben iratkozott be, majd visszatért Leidenbe, 1783-ban még 
recenzált. A két nagyenyedi hallgató, Bodola jános és kiss Mihály 1781-től 1784 
nyaráig voltak Leidenben. Az ő helyükre érkezett ősszel, ugyancsak Enyedről, ferentzi 
ferenc és Miskoltzi ferenc. intze Sámuel és Szombathi Pál pedig majd 1785 őszén 
váltja Pántzélt és Erdélyi Sámuelt. Ld. Bozzay Réka - Ladányi Sándor, Magyaror-
szági diákok holland egyetemeken, 1595–1918, Bp., Eötvös Loránd tudományegyetem 
Levéltára, 2007 (Magyarországi diákok egyetemjárása a kora újkorban, 15), 283–284.
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te tőle a kolléga által korábban Leidenben megvásárolt, el-
jövetelekor pedig a Staten college szolgájánál megőrzésre 
otthagyott bútorokat és ágyneműt (34). harmadrészt, fel-
tételezhető, hogy ugyancsak a korábbi peregrinusoktól hal-
lott információ és valamiféle ajánlólevél alapján kereste fel 
és lakott néhány napig annál a regensburgi kereskedőnél, 
akinek családja olyan szívélyes volt hozzá. Ezt írta ugyanis 
Pántzél: „itt mélto volt kevéssé meg állapodni ugy mint 
Regenspurgban, mert volt egy kereskedö urhoz levelem, 
akinek két ifju Legény fiai lévén azok különös barátsággal 
fogadtak” (38–39).25

Az tehát másokéhoz hasonlóan Pántzél önéletírása 
esetében is bizonytalan, hogy a peregrinációs útra vonat-
kozóan akár az apodemikus irodalomból, akár korábbi 
peregrinációs naplókból, visszaemlékezésekből, illetve 
más típusú útleírásokból konkrétan miket ismert, de va-
lószínűleg mindkét szövegtípus (összefüggő) hagyomá-
nya valamelyest jelen van kéziratában. Noha például a 
methodus apodemicák által előírt bevezető, amely „vala-
milyen tudományos vagy gyakorlati célt határozna meg”, 
klasszikus formában nála nem található meg, viszont ha-
tározott célkijelölés – persze, évtizedek távlatából leírva 
– igenis megfogalmazódik: az egzisztenciájára vonatkozó 
praktikus előrelátás formájában.26 Erős tradíciók által meg-
határozott, felvállalt életstratégia volt ez. E tudatosságot 
a következőképpen reflektálja Pántzél – az addigi életét 
megjelenítő szövegrészek lezárásaként, illetve a következő 
életszakasza bevezetéseként. 1781: „Ezek szerint folyo és 
méltán szerentsésnek nevezhetö Deáki állapotombann ép-

25 A leideni diákok szóbeli információáramlásához vö. Bozzay Réka, Magyaror-
szági diákok leideni szállása és étkezése, kút, 2006/4, 21–23. Bozzay itt arról ír, 
hogy azok a diákok, akik nem a Staten college-ben, hanem magánszállásoknál 
laktak egyetemi éveik alatt, feltételezhető módon jó tanácsokkal látták el pereg-
rinus utódaikat, ugyanis több szállásadónál éveken keresztül megfordultak ma-
gyarok.

26 Szilágyi András útinaplójára vonatkozóan ld. erről czibula, Szilágyi András.., 
i. m., 126.

pen 9 esztendöket töltöttem el, melyek mind arra czéloztak, 
hogy én Papi hivatalra készüljek; meg is határoztam ezen 
esztendöknek vége felé, hogy ha jo academicum beneficium 
adja magát elé; tehát készen legyek mindenkor a’ censurára, 
és menyek Academiára. Az isteni gondviselés ebbenn is 
szerentseltetett, mert a’ leg jobb Academiai beneficium, 
ugy mint a’ Leydai adta magát elé, a’ melyet alább elé fogok 
adni.” (15–16, kiemelés tőlem.)

Mindennek azért volt tétje a 18–19. század forduló-
ja körüli évtizedekben, mert a református lelkészi társa-
dalom életkereteibe ekkoriban csak úgy volt lehetséges 
meghatározó módon betagolódni, ha valaki nem csupán 
domidoctusként jelent meg, vagyis nem erdélyi vagy ma-
gyarországi, nem egyetemi szintűnek számító kollégiumi 
képzésben vett részt. hanem inkább a külföldi egyetemjá-
rást választotta, és így, visszatérve, academicusként léphetett 
be egyrészt a minél jobban jövedelmező gyülekezetekért 
folytatott harcba, másrészt az egyházi vagy világi hie-
rarchiában való előrejutásért, illetve a hazai kollégiumok 
professzorátusába való bekerülésért vívott, a korszakban 
igen elterjedt küzdelembe.27 A református papság e „rendi 
megkülönböztetéséről szóló helyzetrajzot megerősíti[k]” 
az 1790. évi, illetve a 19. század első évtizedében tartott 
generális szinódusok is.28 Pántzél Pál esetében is volt jelen-
tősége a továbbtanulási szándék tudatosításának, ugyanis a 
csupán Erdélyben (az enyedi és a kolozsvári kollégiumban 

27 Ld. ehhez: juhász, Bevezetés = fogarasi, Marosvásárhely és Göttinga..., i. m., 
11, 42–43, 45–46; valamint Tárgyi jegyzetek, 325. Ld. még G. henk van de 
Graaf, A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII. század-
ban (1690–1795.), kolozsvár, Egyetemi fokú Egységes Protestáns teológiai 
intézet, 1979, 213–214. hasonló gyakorlati cél mozgatta Szilágyi Andrást is, 
ld. ehhez czibula, Szilágyi András..., i. m., 126, 138. A domidoctus papság 
társadalmi helyzetére vonatkozóan fogarasi Sámuel az alábbit fogalmazza 
meg: „ezeknek kevés tekintetük volt, öltözetük módja is meg volt szorítva [...] 
kerek palástot sem volt szabad viselniök, kaputban járásuk is igen későre jött be, 
csak a gyengébb eklézsiákat kapták.” juhász, Bevezetés = fogarasi, Marosvá-
sárhely és Göttinga..., i. m., 42.

28 hivatkozza: juhász, Uo., 43.
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is) tanult apja életútját követve a domidoctus pálya befu-
tására nyílott volna számára lehetőség. társadalomtörté-
neti szempontból viszont nagyon fontos az az – egyelőre 
csak szűkös adatok alapján megfogalmazható - statisztikai 
összefüggés, hogy „a legnagyobb arányban a teológusok 
gyermekei képviseltették magukat a hollandiai peregri-
nusok között. A teológusi kategória a lelkészi tevékenység 
minden formáját magában foglalja: a falusi lelkipásztortól 
kezdve a püspökig, illetve a teológiai végzettségű taná-
rig.”29

Mint egész önéletírását, Pántzél Pál természetesen a 
peregrinációtörténetre vonatkozó visszaemlékezését is utó-
lag, bő 25 év elteltével írja. Az emlékezet működése, vagyis 
az időbeli távlat természetesen elhomályosíthatta, módo-
síthatta az utazása és leideni tanulmányai során tapasztal-
takat,30 ahogy az utólag, másokkal folytatott beszélgetések 
is hozzájárulhattak a számunkra rekonstruálhatatlan ko-
rábbi nézőpontja átalakulásához. utazásának részleteivel, 
költségeivel és a leideni egyetem működésével kapcsolatos 
adatainak aprólékos pontossága viszont arra mutat, hogy 
Pántzél feljegyzéseket, akár talán útinaplót is készített.31 A 
methodus apodemicák is azt tanították, hogy az utazó 
útközben vezessen naplót az utazás részleteiről, útvonalá-
ról, költségeiről, a meglátogatott helyekről és emberekről, 
olvasmányairól, tanulmányairól, érdekességekről, stb.; s a 
jegyzetek kronologikus adatait majd később tematikusan 
rendezze, írja újra, hogy így korábbi feljegyzéseit áttekint-
hetőbbé és mások számára is alkalmazhatóvá tegye.32 Az 

29 Bozzay- Ladányi, i. m., 23.
30 Ld. pl. Burke, Útmutatás..., i. m., 14.
31 A költségek részletezése során tett két megjegyzése is árulkodó, mintha való-

ban a jegyzeteiből szemezgetne: „hogy minden aproságot elé ne hordjak, tsak 
azt mondom [...]”, illetve „ugyan tsak itt is van egy más aproság költség, példá-
nak okáért [...]” (31, 33–34).

32 kovács S. i., A régi magyar utazási irodalom..., i. m., 126–134; Burke, Útmuta-
tás..., i. m., 12, 14; kármán, Fatányér és kőkorsó, i. m., 110–112; uő., Identitás és 
határok..., i. m., 75–76.

elméleti szövegektől akár részben függetlenül is, a ma-
gyar peregrinációs memoárok és más típusú, retrospektív 
útleírások szerzői rendszerint ezt a gyakorlatot alkalmaz-
ták, így e szövegszerkesztési módszertan és íráshelyzet az 
utazók, így Pántzél számára közvetlen hagyományként is 
öröklődhetett.

Mint a bevezetőben jeleztük, kulcsár krisztina magya-
rul is összefoglalta a német utazástörténeti kutatási projekt 
szisztematikus forráskatalogizálását. E munka során a leg-
nagyobb számú szöveget magában foglaló típusként vették 
számba a „narratív, elbeszélő forrásokat”, melybe műfajilag 
beleértik a naplókat, jelentéseket, feljegyzéseket, jegyzete-
ket és az utazás alatt írott leveleket is. A második csoportba 
tartoznak a számlák, nyugták, vásárlási listák, melyek se-
gítségével „megismerhetjük az utazások anyagi kultúráját: 
az utakat, kocsikat, egyéb szállító járműveket, vendéglőket 
és a fogadók berendezését, az utazás során használt kellé-
keket, az ellátást [...] az útitársak személyé[t]”, stb. A har-
madik típusba a kiegészítő forrásokat sorolják, főképp az 
utazás előtt készült ügyiratokat, instrukciókat, ajánlóleve-
leket, melyek közt gyakran találhatunk az utazás technikai 
előkészítésével, költségeivel, az útitársak „beszervezésével”, 
az utazás céljáról és várható eredményeiről szóló iratokat.33 
Mindez azért különösen fontos számunkra, mert noha 
Pántzél útjáról kizárólag visszatekintő önéletírása maradt 
ránk, és például útiszámlák és más kiegészítő szövegek segít-
ségével nem „ellenőrizhető a naplóban leírt beszámoló”,34 
ám valószínűleg oly mértékben beépítette retrospektív 
szövegébe ezeket az adatokat, hogy a kulcsár által is emlí-
tett utóbbi két forrástípus felsorolt ismérvei szintén jellem-
zőnek tűnnek önéletírása peregrináció-történeti fejezetére. 
Persze, e szövegszerkesztés is rendelkezhet műfaji jellegű 

33 kulcsár, A politikai és társadalmi elit utazásai..., i. m., 103, 112. A szervezési 
kérdésekhez ld. még Burke, Útmutatás..., i. m., 10; harbsmeier, Az útleírások 
mint a mentalitástörténet forrásai..., i. m., 35.

34 kulcsár, A politikai és társadalmi elit utazásai..., i. m., 103.
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hagyománnyal, hiszen sok 18. századi útleírónál, például 
Szilágyi András naplójában is komoly költséglistát, illetve 
az utazás megszervezésével kapcsolatos szövegrészeket is 
találunk.35

Pántzél Pál retrospektív önéletírása, illetve más korabeli 
egyetemjáró diákok szövegei a formai és nézőpontbeli kü-
lönbségek ellenére is, úgy tűnik, nem csupán a peregrinációs 
út leírásának módjában mutatnak egyezéseket. hanem ab-
ban is, hogy sok közülük, például Szilágyi András diáriuma 
a nyugat-európai élményeinek naplószerű feljegyzéseit 
megelőzően összefoglalta „addigi életét, származását, szü-
letésének körülményeit, tanulóéveinek tapasztalatait”.36 
Pántzél Pál az önéletírásának - jelen tanulmányban nem 
feldolgozott - első felében hasonló összefoglalást ír le 
genealógiájáról, családjáról, diákkoráról és főúri családok 
gyermekeivel eltöltött nevelői éveiről. Pántzél programsze-
rű tudatossága, melynek szellemében saját gyermekeinek 
akarta örökül hagyni tapasztalatait, szintén az önéletírások 
hagyományos eleme volt. Az természetesen igaz, hogy a 
17-19. századi önéletírás- és emlékirat irodalomnak egy-
részt nem voltak olyan latin és magyar nyelvű szabályköny-
vei (poétikák, retorikák, homiletikák, imádságelméletek), 
mint más szövegtípusoknak, másrészt nem kapott kimerí-
tő elméleti leírásokat a különböző szövegek előszavaiban, 
harmadrészt nem rendelkezett a műfaj az antikvitás óta fo-
lyamatos irodalmi hagyománnyal. tóth Zsombor Bethlen 
Miklós önéletírása kapcsán kifejtett megállapításait követ-
ve azonban kimondhatjuk, hogy bizonyos önreflexiók, és 
még inkább a - 17-19. századi önéletírók nagy része által 
valamelyest mindenképpen ismert (olvasott) és részben 

35 Erről ld. czibula, Szilágyi András..., i. m., 126–127.
36 Uo., 124. Szilágyi ezeket a bejegyzéseket latinul tette. E nyelven írta bele ma-

gyar naplójába a vásárlásai feljegyzését, könyvei listáját, költségvetését, egy 
Amszterdam dicsőítésére írt versét, valamint családja későbbi történetét is. E 
sok más önéletírásból szintén ismert kétnyelvűség Pántzélnál nem tapasztalha-
tó, ő csak bizonyos kifejezéseket írt latinul.

reflektált37 - hagyományok alapos vizsgálata során talán le-
hetséges kikövetkeztetni valamiféle elméleti keretet, műfaji 
meghatározottságot. tóth szerint az is felismerhető, hogy 
az egyes szerzők mégiscsak betartottak bizonyos, már az 
antikvitástól kezdve öröklődő, akár retorikai szabályrend-
szerben rögzített előírásokat is, például a személy leírását 
(descriptio), a nemzetség (familia, natio), életkor (aetas), 
nevelés (educatio), testalkat (habitus corporis), vagyoni 
helyzet (fortuna), állapot (conditio), jellemvonás (animi 
natura), foglalkozás (studia) stb. megjelenítését. Ezek az 
antik, a kora újkori és a még későbbi retorikai kultúrában 
a személyi érvek (argumenta a persona) általános követel-
ményeként (konvenciójaként) rögzültek, és igen gyakran 
szerepeltek az élettörténetekben. Az önéletíró személy ön-
életírás formájában színre vitt identitása tehát olyan eleve 
meglévő, a konkrét életúttól nem függetlenül, és az adott 
életpálya típus összefüggésében létező és elsajátítható nyel-
vi-retorikai eszközöknek, illetve kulturálisan szabályozott 
sztereotípiáknak, egy adott közösségen belül elfogadott, 
történelmi, kulturális és társadalmi hatások következtében 
kialakult konvencióknak a repertoárja, amelyek éppen az 
én-ség (self ) textuális megjelenítését, az identitás szövegbeli 
létrehozását teszik lehetővé. Mivel tehát az én színrevi-
telének kulturálisan kimunkált, gyakran preskriptív módon 
működő szabályai, tipológiái vannak a korszakban, az em-
lékiratok szerzőinek identitása nyilvánvalóan nem azonos 
az általuk retorikai és narratív eljárások segítségével meg-
kreált én-nel, a szöveget jellemző realitás, a valószerűség, 
hitelesség ellenére sem.38

37 „tovább nem genealogizálok, azt a szegény Bethlen Elek elég szépen kicsinál-
ta a régi levelekből.” (i. könyv, 1. rész, Nemzetségemről). Ld. Bethlen Miklós, 
Élete leírása magától = Kemény János és Bethlen Miklós művei, s. a. r., jegyz. v. 
Windisch éva, Bp., Szépirodalmi, 1980, 488.

38 A fent összefoglaltakat ld. tóth, A koronatanú..., i. m., 30–41; 147–157. vö. 
még S. Sárdi, Az önéletrajzi szelf..., i. m., 210–211, 214–216.
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Ám ha akár Szilágyi naplójának, akár Pántzél önéletírá-
sának az elejét, vagyis az említett genealógia, családi körül-
mények, tanulmányok és jellemvonások elemeit tekintjük 
át, láthatóvá válik, hogy az itt leírtak a - nem útinaplót író 
Pántzélnál is igen részletesen bemutatott - nyugat-európai 
tanulmányút felvezetéseként, a peregrináció bemutatása felé 
irányuló lépésekként jelennek meg. tehát a műfaji hagyo-
mányoknak való megfelelésen túl a már említett gyakorlati 
cél és életstratégia, az academicus papi pálya megvalósítása ér-
dekében is szükségesek ezek - minden bizonnyal nem csu-
pán az utólagos önértelmezés és önreprezentáció számára. 
(Pántzél a Leidenből való hazatérését követő időszakról 
szóló beszámolóját ugyancsak hasonló módon szerkeszti 
meg retrospektív önéletírásában, mint ahogyan az a leg-
több papi önéletíró vagy naplóíró esetében tapasztalható. 
Az ő nyugat-európai utazására vonatkozó bejegyzéseit is 
az udvari prédikátorságról, illetve a falusi lelkész életéről 
írott szövegrész követi.39)

Mi és mások: önismeret és az idegennel való
összehasonlítások Pántzél önéletírásában

Mint említettük, az önéletírásokat, útinaplókat és ha-
sonló feljegyzéseket kiemelten tanulmányozó mentalitás-
történeti és történeti antropológiai kutatások sokat fog-
lalkoztak azzal a kérdéskörrel, hogy az utazásokról (így 
a nyugat-európai peregrinációkról) szóló reflexióknak je-
lentékeny retorikai, írásantropológiai hagyománya van. E 
szövegekben a más kultúrákkal való találkozások a másik 
(jellem, kultúra stb.) megismerésének, illetve idegensége 
felismerésének, másrészt az önmegismerésnek, illetve a sa-

39 vö. czibula, Szilágyi András..., i. m., 124.

ját kultúra reflektálásának a lehetőségeként jelennek meg.40 
Pántzél kéziratának a leideni peregrinációjával foglalko-
zó része az utazást a másik (például útitársa) jellemének 
megismerési lehetőségeként, illetve a másikon keresztül 
történő önmegismerés hermeneutikai és antropológiai te-
repeként értelmezi: „Az igaz, hogy az illyen utazásban az 
embernek meg tetzik sok féle jo ’s más caractere.” (PP, 23.) 
E megállapítást követően részletesen leírja, hogy peregri-
nustársa rendkívül zsugori volt, és pénze megtartása érde-
kében nemcsak a látnivalók megtekintésére, kisebb kitérőkre 
nem lehetett rávenni (PP, 24), hanem ezért még a méltatlan 
körülmények közötti alvást, egy éjszakai tömegszállást is 
vállalt. (itt Pántzél önálló szobát bérelt. A költségeit fo-
lyamatosan feljegyző önéletíró azonban azt sem felejti el 
megemlíteni, hogy még így is alig fizetett többet, mint tár-
sa.) kötete elejétől vállalt programjához ez esetben is hű 
maradt: nemcsak őszintén jellemezte az önmagáról szóló 
írását, hanem minderről gyermekei számára erkölcsi ta-
nítást is megfogalmazott: „Az illyen embernek társasága 
felettébb unalmas: söt káros egy Nemes gondolkodásu em-
bernek”. (PP, 23–24.) Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy minden bizonnyal pszichotörténeti szempontból 
sem lényegtelen az a tény, hogy a sohasem pozitívan be-
mutatott peregrinustársát, a vele együtt utazó és Leidenbe 
beiratkozó Erdélyi Sámuelt egyetlen egyszer sem nevezi né-
ven, mindig csak Társomként emlegeti.

40 Magyarul, ill. magyar vonatkozásban ld. pl. Bethlen Mihály útinaplója, kiad., 
jankovics józsef, Bp., Magyar helikon, 1981; jankovics józsef, A magyar pe-
regrinusok Európa-képe = Régi és új peregrináció..., i. m., 556–564; harbsmeier, 
Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai..., i. m., 25–31; kármán, Identitás 
és határok..., i. m., 72–74, 79–80, 90–91; Bitskey istván, Hungáriából Európába. 
Utazó magyarok a kora újkorban = B. i., Mars és Pallas között. Múltszemlélet és 
sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban, Debrecen, kossuth Egyetemi 
kiadó, 2006, 157–175; N. kovács tímea, Helyek, kultúrák, szövegek: a kulturális 
idegenség reprezentációjáról, Debrecen, csokonai, 2007, 14–22; Graeme 
Murdock, „They are laughing at us?” Hungarian Travellers and Early Modern 
European Identity = Under Eastern eyes…,i. m., 121–145; stb.
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Pántzél gyermekeinek címzett önéletírásának azon-
ban nem célja imagológiai szempontok és az idegen-
ségtapasztalat látványos felmutatása. Maguk az össze-
hasonlítások, a saját és az idegen kultúra szembeállításai 
csupán három kisebb tárgykörben mutatkoznak meg, és 
nem kapnak komolyabb elemzést, nem helyeződnek na-
gyobb kontextusba, alá- és fölérendeltségi viszonyok és 
a nemzetkarakterológia összefüggésébe. ugyan mind-
három összehasonlításban Magyarország marad alul, de 
ezen apróságok mögött semmilyen koncepció nem tűnik 
fel. Pántzél szerint egyrészt sokkal jobb a regensburgi sör, 
mint a zilahi (ráadásul ezt a legjobb németországi sörnek 
tartja, sőt jobbnak, mint a burgundi borokat!); másrészt a 
Rajna Mainznál, a Majna torkolatánál még a pesti Du-
na-partnál is szebb; harmadrészt a vele nagyon szívélyes 
regensburgi kereskedőcsalád jóindulatával szerinte otthon 
sosem tudna fordulni „az örmény urfi egy idegenhez” (22; 
25–26; 39). Az idegenségtapasztalat megjelenítése szem-
pontjából az önéletírás egyetlen jelentősebb, bár közvetett 
megnyilvánulása a leideni peregrináció előtti bécsi tartóz-
kodásra vonatkozik. A nyugat-európai útra induló diákok 
között – minden bizonnyal szóban – terjedő szokás kap-
csán fentebb már utaltunk arra, hogy a magyar egyetem-
járók Bécset olcsó városnak tartották, ezért rendszerint itt 
csináltatták meg az út előtt a szükséges ruhákat. Pántzél 
részletesen beszámolt arról, hogy milyen öltözetet vásárolt: 
„én is tehát minden szükséges köntöst ’s változokat meg 
szerzettem, ugy mint inget, nyakravalot néhány rendbélit, 
strimfeket, paputsokat néhány párokat, kaputot, nadrágot, 
kalapot s. a. t.” (PP, 19–20.) A ruhaneműk felsorolása kap-
csán ugyan nem fogalmazta meg, hogy Magyarországot 
elhagyva mindenképpen szükséges lett volna a ruhaváltás 
(akár mint jellem- és lojalitásváltás is), s arra sem, hogy 
készíttetett öltözete a nyugat-európai normáknak felelt-e 
meg, csökkentendő az idegenségérzetet - mint ahogyan 
arról több 17. századi, 18. század eleji magyar és más anya-

nyelvű szerzők önéletírásában, útinaplójában, leveleiben 
és más szövegeiben olvashatunk.41 viszont Pántzélnál az 
a város, ahol a magyar diákoknak ez az átöltözése hagyomá-
nyosan, interpretációja szerint elsősorban anyagi okok miatt 
meg szokott történni, olyan közeget jelent, amely még az 
ismert, az otthonos világon belül van, s mely város határát 
átlépve már egy idegen világba kerül az utazó. „Nem is volt 
költséges az ott valo mulatás, mert akkor Béts igen oltso 
város volt, és tsak olyan, mint Kolosvár, vagy más Erdélyi vá-
ros; E’ mellett hollandiabann minden drágább lévén, mint 
Bétsben, szoktak eleitöl fogva az oda fel menö Atyafiak 
Bétsben sok féle öltözö ruhát meg készittetni.” (PP, 19–20, 
kiemelés tőlem.)42

Pántzél Pál leideni peregrinációja

„Áldott hollandia! miként közlötte ez nagy szivüségét 
a’ szegény idegenekkel? Nem lehet le rajzolni. Áldott 
Leyda! kedves és felettébb kedves város! ha élnék én száz 
esztendöket, leg boldogabb esztendeimnek tartom mind 
örökké azonn 3 esztendöket, melyeket Leydában töltöttem. 
Az én álmaim akkor leg kedvesebbek, mikor hollandiarol 
vagynak.” (32.) Az önmagát céltudatos, külföldi tanulás-
ra kiindulni kész kolozsvári diákként megjelenítő Pántzél 
nemcsak élete legkedvesebb élményeként bemutatott, 
1782–1785 közötti külföldi tanulásáról ír hosszabban, ha-
nem peregrinációja feltételeiről, illetve az utazás megszer-
vezéséről és az odautazás részleteiről is.

41 Ld. ehhez: jankovics józsef, Régi magyar irodalmunk „viseletképe” = j. j. Régi 
erdélyi viseletek. Viseletkódex a 17. századból, Bp., Európa, 1990, 5–21. Újabban 
összefoglalja: kármán, Identitás és határok..., i. m., 78.

42 Szilágyi András csak a hollandiába való érkezésekor, Amszterdamban vásárol 
magának „egész öltözö német köntöst”. czibula, Szilágyi András..., i. m., 147.
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A leideni stipendium és feltételei: a kiutazás anyagi
háttere és a vizsgázások

Az 1575-ben alapított leideni egyetem 1592-ben hasz-
nálatba vett collegium Theologicuma, a rendek kollégiuma 
(Staten college) jelentékeny mértékben juttatta tanulási 
lehetőséghez a kifejezetten szegény európai diákokat, akik 
majdnem teljesen ingyen tanulhattak teológiát, filozófiát 
stb., és mindemellett fedél volt a fejük felett. Diákjaikat, 
abból a célból, hogy vonzóvá tegyék számukra a lelkészi 
pályát, állami költségen vették fel. Eleinte csak hollandiai-
ak tanultak itt, majd ahogy Leiden a külföldi diákok egyik 
legnépszerűbb célpontjává vált, a 17. század második felé-
től kezdve a Staten collegében is megjelentek a más or-
szágokból érkezettek, így közép-kelet-európai hallgatók is: 
főképpen pfalzi, poroszországi, csehországi, litvániai, ma-
gyarországi és erdélyi származásúak. A 17-18. században 
időnként igen sok erdélyi és magyarországi hallgató tanult 
az egyetemen, de itt - szemben a többi hollandiai egyetem-
mel - sokáig nem kaptak ösztöndíjas helyet. A 18. század-
ban ezért a magyarországi és erdélyi kollégiumok legtöbb-
je kitartó küzdelmet folytatott azért, hogy állandó helyet 
biztosítson diákjai számára Leidenben. különböző főurak 
közbenjárására a 18. század elején előbb a gyulafehérvári 
kollégiumnak volt rövid ideig egy stipendiuma. 1715-től 
két erdélyi diák tanulhatott ingyen a kollégiumban (ezek 
egy határozat szerint nagyenyediek voltak). kolozsvár pe-
dig 1734-ben nyert el két stipendiumot, fejenként rend-
szerint 3-3 évre, így ettől kezdve általában négy magyar 
tartózkodott egyszerre Leidenben. Ez az eredmény jelen-
tős részben idősebb gróf teleki Ádámnak volt köszönhető. 
(Az ő fia volt Pántzél Pál későbbi kedves kendilónai ura, 
ifj. teleki Ádám [1740–1792].) teleki fontos közvetítő 
volt az erdélyi iskola és hamel Bruininx, a bécsi holland 

követ között, aki végül is kijárta a holland államnál, hogy 
támogassák kérését. henk van de Graaf úgy véli, hogy ez 
csoda volt, hiszen a hasonló kísérletek sikertelenek voltak: 
Marosvásárhely, Debrecen és Sárospatak próbálkozását 
többször elutasították. van de Graaf szerint részben a po-
litikai bizonytalanság, de főképpen a holland állam nem 
túlságos bőkezűsége miatt kellett ennyit harcolni egy-egy 
benefícium biztosításáért. A ma rendelkezésre álló adatok 
szerint a 18. században összesen 96 személy iratkozott be 
Ungarusként vagy Transsylvanusként a Staten collegébe.43

ismeretes az is, hogy a 18. század folyamán az erdélyi 
főkonzisztórium többször megerősítette, hogy a diákok-
nak vizsgázniuk kell a stipendium elnyeréséért, 1766-tól 
már három kollégiumban is (kolozsvár, Nagyenyed, Ma-
rosvásárhely). A peregrinusoknak azt is meg kellett ígérni-
ük, hogy az erdélyi reformátusság javára fogják fordítani a 
külföldön tanultakat, vagyis az ösztöndíj lejárta után haza-
jönnek itthoni szolgálatra. A szakirodalom által ismert for-
rások indoklása szerint azért vált egyre szabályozottabbá 
és óvatosabbá az iskolai és egyházi adminisztráció Erdély-
ben, mert a kérdésnek komoly politikai és anyagi tétje volt. 
Szerették volna ugyanis a bécsi kormányzat által egyre szi-
gorúbban korlátozott peregrinációs lehetőségeket fenntar-

43 van de Graaf, A németalföldi..., i. m., 38–43; Bozzay Réka, Leiden, a gondos-
kodó egyetem. Magyarországi diákoknak nyújtott juttatások és kiváltságok a leideni 
egyetemen a 17–18. században, Századok, 2006, 986–988, 990, 992; Bozzay - 
Ladányi, i. m., 15, 213–215. vö. Bozzay Réka, Debreceni diákok a leideni egye-
temen a XVII. században, Debreceni Szemle, 2002/2, 307–316. Ld. még Pántzél 
Pálnak az egyetemtörténetre vonatkozó rövid megjegyzéseit önéletírása 29. és 
33. lapján.
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tani, s amíg lehet, minél jobban kihasználni.44 Pántzél Pál 
viszont azzal indokolta önéletírásában az erdélyi egyház- 
és iskolavezetés szigorításait, mert ezzel csökkenteni akarták 
az ösztöndíjak után tolongók létszámát. Ebben azonban sze-
rinte „meg tsalattattak”, egyáltalán nem teljesült a vágyuk, 
hiszen éppen ugyanannyian mentek külföldre, mint ami-
kor még mindenki csak a saját kollégiumában vizsgázott, 
csupán teológiából. kézirata alapján az is megfontolandó 
kérdés, hogy mindennek még ilyen nehezített feltételek 
mellett is volt-e komolyabb jelentősége, ha az ösztöndíjra 
jelöltek kiválasztása már azt megelőzően történt meg, hogy 
(szűk egy hét alatt) levizsgáztak volna a három kollégi-
umban: „Bizonyossá tétetvén arrol, hogy azon Academiai 
beneficiumot a’ Professorok nékem rendelték; a’ társommal 
együtt, a’ ki hasonloképpen oda rendeltetett, censuraztunk” 
(16, kiemelés tőlem.)45

Pántzél természetesen számolt a politikai összefüggé-
sekkel is. Mivel 1811-ben, azt követően írta visszaemléke-
zését, hogy az osztrák kormány teljesen befagyasztotta a 

44 Az Erdélyből kiinduló peregrinációs mozgások is erősen lecsökkentek Mária 
terézia idején, főképp az útlevélkényszer miatt. (Bár már 1725-től szükséges 
volt az osztrák hatóságok engedélye, azonban azt akkoriban még nem volt túl 
nehéz megszerezni.) 1752-től igen erőteljesen megszigorodott az ellenőrzés, 
fejedelmi engedélyhez kötötték a kijutást. Minderről ld. török istván, A ko-
lozsvári Ev(angéliumi) Ref(ormátus) Collegium története, iii, kolozsvár, Stief j. 
és társa, 1905, 290–300; Pokoly józsef, Az erdélyi református egyház története, 
iii, Bp., franklin, 1904, 161–162; juhász, Bevezetés = fogarasi, Marosvásár-
hely és Göttinga..., i. m., 35–36, 43; van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 18–
24. ugyan a Mária terézia uralkodása alatt tapasztalható szigorúság némileg 
enyhült ii. józsef idején, de még ezekben az években is csupán a külföldi teoló-
giai fakultásokat célzó diákokat engedték Bécsen túlra, a többi diák csak a csá-
szárvárosban tanulhatott. Ehhez ld. klein Gáspár, Az állami protestáns egyetem 
eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és XIX. században, Debrecen, Országos Re-
formátus Lelkészegyesület, 1930 (Theologiai tanulmányok, 11); trostovszky 
Gabriella, A Helytartótanácsi Levéltár „Acta studiosorum acatholicorum” című álla-
gának mutatója, Levéltári Szemle, 1988, 59–60; kulcsár, A politikai és társadal-
mi elit utazásai..., i. m., 122.

45 Pántzél nem tudósít olyan, a kollégiumi professzorokhoz és gondnokokhoz, 
illetve a főkonzisztóriumhoz írott kérvényről, amelyről Nánási istván levelei 
alapján van de Graaf beszámol: A németalföldi…, i. m., 24.

franciaországba és az elfoglalt területekre irányuló magyar 
egyetemjárást (1795), sőt a hollandiában tanuló diákokat 
is visszahivatta, mert ők „az erkölcstelen franciákkal való 
érintkezés lévén abba a veszélybe kerülnek, hogy ugyan-
azon alapelveket szívják magukba”,46 ezt olvassuk önéletírá-
sában, a jelen fejezet elején idézett lelkesült soraihoz írott 
kommentárként: „Szomoru, és soha meg nem sirathato 
kár! a’ frantzia revolutio valamint más minden academiai 
beneficiumokat, ugy ezt is el enyésztette.” (32–33.)

A vizsgázás azonban ezzel nem ért véget, Pántzélnak 
Leidenbe érkezésekor is számot kellett adnia a tudásáról, 
„mivel Theologusokká lettünk mindjárt, a’ heydelbergai 
cathechésisböl és Logicabol, az Academicus Senatus 
elött” (34). Ez azért fontos információ, mert míg az újabb 
peregrinációtörténeti szakirodalom egyértelműen meg-
állapítja a leideni vizsgázást (katekizmus, logika, retorika, 
görög),47 addig van de Graaf korábbi kutatása során meg-
kérdőjelezte ennek tényét, arra hivatkozva, hogy erről sehol 
nincsen adat az általa vizsgált magyar diákok levelezésében, 
tudósításaiban. Szerinte „a beiratkozások alkalmával több-
ször is feljegyzett  »Annos Academicos habens« minősítés 
is arra mutat, hogy fel voltak mentve a felvételi vizsga alól” 
(Nánási istván Pharus Hungarico-Batava című 1778-as 
könyvének a „catechezis palatina, rhetorica, philosophia 
rationalis et caput Novi testamenti” tárgyakból tett vizs-
gára vonatkozó tudósításának nem hitt, mert más forrásból 
nem tudta ellenőrizni.)48 Abból a szempontból nehezen 
érthető van de Graaf szkepszise, hogy Miklós ödönnek 
az általa is használt névsorai szerint a diákok nemcsak be-
iratkoztak Leidenbe, hanem vizsgáztak is. Pántzél és pe-

46 G. hendrik van de Graaf, Az erdélyi theologusok és a Staten College XVIII. 
századi kapcsolatának néhány vonatkozása, Református Szemle, 1969, 264–266; 
juhász, Bevezetés = fogarasi, Marosvásárhely és Göttinga...,i. m., 37; Bozzay, 
Leiden, a gondoskodó egyetem...,i. m., 992–993.

47 Bozzay, Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 987–989.
48 van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 41. idézi: Nánási istván, Pharus 

Hungarico-Batava, Leiden, 1778, 51.
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regrinustársa, Erdélyi Sámuel esetében a beiratkozás 1782. 
szeptember 12-én történt, a vizsgázás pedig, mint Mik-
lós közli, „1782. szeptember 27-én ugyanezen év július 
1-jén a kolozsvári tanárok által kiadott ajánlósorokkal”.49 
ha viszont arra figyelünk, hogy ez a vizsga a háromlépcsős 
erdélyi cenzúrázás után, a hosszú utazást és az egyetemi 
beiratkozást követően, a kolozsvári tanárok ajánlólevelével 
történt, akkor Pántzél Pál kommentárja – mint a szakiro-
dalom által eddig használt szövegekhez képest más for-
rástípus – igen fontos lehet a fenti kép árnyalásában. Az 
önéletírás ugyanis azt hangsúlyozza, hogy e vizsgázásának 
nem volt túl nagy tétje: „egy sokaig deákoskodott Erdélyi 
Deáknak tsupa nevetség volt” (34).

A kiutazási költségek vonatkozásában Pántzél Pál nem 
számol be önéletírásában arról, hogy azt patrónus vagy 
patrónusok támogatták volna. Sok korabeli erdélyi diák 
esetében ugyanis az volt a gyakorlat, hogy már kiutazá-
suk előtt praeceptorkodtak a támogató (általában főúri) 
családoknál, majd külföldről hazatérve újra náluk kellett 
szolgálniuk.50 Pántzél maga gondoskodott útiköltségéről, a 
másik rendelkezésére álló utat választva: elindult „költséget 

49 Miklós ödön, Magyar diákok a leideni Staten College-ben, Theologiai Szemle, 
1928, 318–319. A leideni diáklistákat Miklóson kívül is igen sokan közölték. 
Pántzélra vonatkozóan őt megelőzően ld. Antal Géza, Az utrechti és leideni 
egyetemeken járt magyar ifjak névjegyzéke, Protestáns Egyházi és iskolai Lap, 
1881, 441. Azóta újra közzétette van de Graaf, A németalföldi..., i. m., 
Pántzélra vonatkozóan ld. 87, 237; valamint a legújabb és legrészletesebb ki-
adás: Bozzay - Ladányi, Magyarországi diákok holland egyetemeken..., i. m., 
Pántzélra vonatkozóan ld. 284. vö. még Szabó Miklós - Szögi László, Erdélyi 
peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken: 1701–1849, Marosvásárhely, 
Mentor, 1998. Pántzélra vonatkozóan ld. 361. (Miklós óta nem közölték a diá-
kok vizsgázásának időpontját, ezért van szükségünk még ma is erre az adatbá-
zisra.) A kolozsvári kollégium anyakönyvében Pántzél további pályájára vonat-
kozó közlés: „academias salutavit”. török istván, A kolozsvári ref. collegium 
tanulóinak névsora, kolozsvár, 1906 (a kollégium 1905/6, évi értesítőjének 
melléklete), 58.

50 juhász, Bevezetés = fogarasi, Marosvásárhely és Göttinga..., i. m., 32–34; van 
de Graaf, A németalföldi…, i. m., 21–22.

kéregetni academiai utamra” (17).51 A három kollégiumban 
tett vizsgát követően majdnem egy éve volt erre, melyről 
még azt is elmondja, hogy két részletben történt meg, a 
kettő között édesanyjánál „magamat ki nyugodván indul-
tam ismét ezenn sok szégyennel telyes koldulásra” (uo.).52

Pántzél utazásainak körülményei

Pántzél önéletírása a kolozsvárról Leidenbe történő 
kiutazás vonatkozásában a legrészletesebb. Mind az 1782. 
július 4-től szeptember 4-ig bejárt útvonalat és érintett 
nagyobb városokat,53 mind a rendelkezésére álló, többfé-
le szárazföldi és vízi utazási eszközöket, a szállásokat, az 
étkezés, illetve az éjszakai és a több napos megállás lehe-
tőségeit, valamint mindennek költségeit igen hosszasan és 

51 juhász istván ezt írja: „hogy a »saját költségen« kimenőknek voltak-e nehéz-
ségeik, azt kevésbé ismerjük, de a patrónusok kiküldötteinek kiválasztása körül-
ményes lett.” juhász ezt követően részletezi a három kollégiumban teendő vizs-
gák kérdését. Bevezetés = fogarasi, Marosvásárhely és Göttinga..., i. m., 35–36. 
Pántzél Pál önéletírása alapján tehát immár állíthatjuk, hogy az úti- és egyéb 
felmerülő költségeket magának összegyűjtő erdélyi diák is ugyanolyan vizsgát 
kellett tegyen, mint a patrónus által támogatottak.

52 A támogatások összegyűjtéséről hasonlóan negatív véleménnyel volt például 
kis jános is: „Minthogy a protestáns prédikátori hivatalra készülő ifjak leg-
többnyire szegény szülék gyermekei, azért ezeknél régtől fogva szokás vala az 
albizálás, az az, egy albumnak, vagy tiszta papirosu emlékkönyvnek, melybe az 
adakozók irják neveiket, vivése mellett a magok vallási felekezetökbelieknél 
országszerte segedelem kéregetése, s ezen szokás az 1790/1-dik évi országgyű-
lésen törvény által is megengedtetett. E szerint soproni oskoláink kitanulása 
után én is elhatároztam magamat kéntelenségböl Németh László barátommal 
együtt a koldulás ezen előttünk akkor is gyülöletes neme gyakorlására.” kis jános 
superintendens emlékezései életéből. Maga által feljegyezve, Bp., franklin, 1890, 89 
(kiemelés tőlem). Az első fennmaradt, gyűjtőút során keletkezett album 1797–
99-re datálódik, de nem zárható ki, hogy akár Pántzél is használt ilyet, hiszen 
„régtől fogva szokás vala az albizálás”. vö. Albizálás erdélyi városokban és falvak-
ban. Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja, kísérőtanulmánnyal közreadja tonk 
Sándor, Szeged, jAtE, 1991 (Peregrinatio hungarorum, 9), 8–10.

53 Az odaút Pántzél által említett települései: kolozsvár–Szilágysomlyó–
Debrecen–Pest–Buda–Pozsony–Bécs–Engelhartszell–Passau–vilshofen–
Regensburg–Nürnberg–Würzburg–frankfurt–Mainz–koblenz–köln–
Nijmegen–utrecht–Leiden.
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alaposan leírja (17–19).54 Mint fentebb említettük, mind-
ezt valószínűleg jegyzetek alapján teszi. A kézirat, mely el-
sődleges vállalása szerint a gyermekeknek tanulságul szóló 
önéletírás, ehelyütt peregrinációs beszámolóvá alakul. E 
szövegrész tehát fontos forrása és összehasonlítási alapja 
lehet a többi, hollandiába tartó 18. századi peregrinus diák 
kiutazása megismerésének, az európai útszervezési kérdé-
sek már említett kutatásainak összefüggésében is.55 hiszen  
kérdés, hogy mennyire volt bejáratott ez az útvonal (az ön-
életírásban találunk egy-két erre vonatkozó utalást), meny-
nyire voltak ismertek és preferáltak a Pántzél által felsorolt 
közlekedési eszközök és utasszállítási vállalkozók, honnan 
származtak a gyakorlati tanácsok (nagy valószínűséggel a 
korábbi peregrinusoktól hallották ezeket), s az információ-
forgalmazás eme informális csatornáin túl volt-e bármilyen 
szerepe valamiféle ars apodemicának, például az útközben 
vagy a hollandiai tanulmányok idején meglátogatandó vá-
rosok tekintetében. ha sikerülne ilyen összehasonlításokat 
tenni a 18. századi hollandiai (és más, ebbe az irányba köz-
lekedő) peregrinusok útjai között, akkor fontos kérdés lesz, 
hogy az esetleges különbségeknek milyen szervezési, pénz-
ügyi és egyéb okai voltak. Pántzél szövege alapján azonban 
megállapítható, hogy egy ilyen típusú kutatásnak minden-
képpen óvakodnia kell az általánosítástól, és az esetlegesség 
tényezőjét is fontos figyelembe vennünk. ugyanis Pántzél 
szomorúan leírta, hogy bármennyire is szeretett volna bi-
zonyos dolgokat megnézni a kiutazás közben, a már em-
lített probléma, vagyis peregrinustársa zsugorisága miatt 
erre szinte egyáltalán nem volt lehetősége (24).

Pántzél 1785 nyarán, a hazafelé vezető útján - melyet 
szervezési, járműhasználati szempontból ugyancsak érde-

54 A vonatkozó szöveg közlését is ld. a 4. jegyzetben említett kiadásunkban: 
Pántzél Pál önéletírása és más munkái..., i. m.

55 kulcsár, A politikai és társadalmi elit utazásai..., i. m., 103. A szervezési kérdé-
sekhez ld. még Burke, Útmutatás..., i. m., 10; harbsmeier, Az útleírások mint 
a mentalitástörténet forrásai..., i. m., 35.

mes más peregrinusok szempontjából is figyelembe ven-
ni56 - már másképpen cselekedhetett. Mivel társa a leideni 
évek alatti betegeskedések miatt még egy évig maradt az 
utrechti egyetemen,57 Pántzélnak egyedül kellett utaznia, 
így több nevezetességet nézhetett meg. Azonban, mint 
írja, „még hasznosabban tettem volna, ha birhattam vol-
na több pénzel. [...] Nem is töltöttem idöt masutt, hanem 
Moguntziába 4ed napig, Regenspurgba ismét annyit.” (38.) 
Ezek leírásánál sem időzik azonban túl sokat, Mainzról 
semmit sem jegyez fel, Regensburggal kapcsolatban csu-
pán a karthauziak kolostorának és annak könyvtárának 
megtekintését említi. Sajnálatára csak régi szerzetesi köny-
veket talált, „semmi ujj darabot”, de a „Thecarius Barát”-
ról megjegyzi, hogy „elég szép deáksaggal magasztalta”58 a 
bibliothecát (38–39).

Mindehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy 
Pántzél a három éves hollandiai tartózkodása idejéről még 
ennyi városnézésről sem számolt be, s az önéletírás alapján 
nem is feltételezhető, hogy sok mindent megtekintett vol-
na. csak annyit írt, hogy 1783-ban „még egyéb városban 
a’ fövebbek közzül nem jártam meg tsak Amsterdámot” 
(37), de még erről sem közölt részleteket. hágai látoga-
tásával kapcsolatban pedig csupán a következőről tudósít: 
„Az után 1784benn a’ frantzia nyelv tanulására kivánván 
magamat különösönn adni, nyári vacatiora mentem há-
gába, olyan házhoz, mely szép emeletü épület lévén, sok 

56 A visszaút Pántzél által említett települései: Leiden–(Amszterdam)–utrecht–
Nijmegen–köln–Mainz–Regensburg–Linz–Bécs–Pest–Szolnok–Debrecen–
kolozsvár.

57 Ezek szerint erre lehetősége volt, talán további ösztöndíjjal? Erdélyi Sámuel 
1785. szeptember 30-i (majd 1786-os újbóli) beiratkozásának adatát ld. Bozzay 
- Ladányi, Magyarországi diákok holland egyetemeken..., i. m., 164. A leideni 
egyetem betegellátásáról ld. Bozzay, Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 995–
1000.

58 Ehhez a nézőponthoz ld. istván György tóth, Latin as a spoken language in 
Hungary during the seventeenth and eighteenth centuries = CEU History 
Department Yearbook, 1997–1998, ed. by Eszter Andor, Bp., cEu, 1999, 93–
111; kármán, Identitás és határok..., i. m., 82.
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szobák is voltak benne, melyeket mind frantziák fogadtak 
volt ki. A’ háznak birtokossa, egy jo özvegy Aszszony, maga 
is született frantzia lévén, a’ milyenek hágában bövön ta-
láltatnak: hajdan frantzia országbol ki költözött huge-
nottáknak maradéki. A szoba igen tisztesegesenn lévén ki 
keszitve nem is volt oltso, mert egy honapi árra 8. forint 
volt: De jo helyhez és igen betsülletes ház tájához volt itt 
szerentsém.” (37.) (Bár Pántzél a havi díjat jegyezte fel, de 
mindig pontos könyvelései miatt úgy vélhető, hogy talán 
összesítette volna a költségeket, ha tovább maradt volna 
egy hónapnál.)59

A kézirat e megjegyzése kapcsán érdemes pontosítani 
Gáldi László feltételezését Pántzél francia tudásának ere-
detéről, mely a nyelvész szerint elengedhetetlen volt annak 
nyelvújítói munkájához, az 1806-os nyelvtudományi köny-
vében hivatkozott, jelentős francia szakirodalom ismereté-
hez. Gáldi tanulmányának egyik lábjegyzetében az alábbi 
feltételezést fogalmazta meg: „Pánczél Pál francia nyelvtu-
dásának forrására egyelőre nem tudunk teljes bizonyosság-
gal rámutatni. talán ő is külföldön – esetleg Genfben – ta-
nult, mint pl. Aranka György atyja, zágoni Aranka György 
erdélyi püspök, aki franciául prédikált is Genfben, s élete 
végéig a francia művelődés egyik buzgó híve és terjesztője 
maradt.”60 Az egyébként már Gáldi idejében is régen ren-
delkezésre álló61 adatok szerint az 1782 és 1785 között a 

59 A leideni egyetem megengedte a közép-kelet-európaiaknak, hogy ne utazza-
nak haza a szünetekben, hiszen nagyon messze laktak. Maradhattak a Staten 
collegében, sőt erre az időszakra még külön pénzzel is ellátták őket. vö. 
Bozzay, Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 989, 991; uő., Magyarországi di-
ákok leideni szállása és étkezése..., i. m., 24. Ld. Pántzél szövegében a vakációs 
támogatást: 31.

60 Gáldi László, A magyar nyelvújítás francia forrásaihoz, Magyar Nyelv, 1952, 23. 
A kolozsvári kollégiumban csak 1810 szeptemberétől tanítottak franciát. tö-
rök, A kolozsvári Ev(angéliumi) Ref(ormátus)... i. m., iii, 142. (A peregrinusok 
kultúraközvetítő szerepéhez ld. a kulcsár által [A politikai és társadalmi elit 
utazásai..., i. m., 106] röviden összefoglalt Kulturtransferforschung kérdését.)

61 Antal, Az utrechti és leideni... i. m., 441; Miklós, Magyar diákok a leideni..., i. 
m., 318–319.

leideni egyetemre járt Pántzél tehát magánúton, hágai huge-
nották között tanulta a nyelvet 1784 nyarán, de lehet, hogy 
már előtte és utána is.62 (A francia nyelv és nyelvtudomány 
iránti érdeklődése mellett azonban a forradalmat és Napó-
leont nagyon erőteljesen elítélte önéletírásában.)

A leideni egyetemi évek

Pántzél minden megnyilatkozásában lelkendezve írt 
az egyetemről. Bár a leideni univerzitás a 18. században 
végig a legkiválóbbnak számított hollandiában, a század 
második felében már minden németalföldi akadémia némi 
hanyatlásnak indult, így az 1782-ben beiratkozott magyar 
diákot sem a virágkorát élő egyetem fogadta. Pántzél ott 
tartózkodása éppen arra az időre esett, amikor az egyetemre 
a legkevesebb hallgató jelentkezett (1775–1785 között).63

Pántzélnak a kiutazását hosszasan leíró szövegrészt kö-
vetően elhelyezett, a három évig tartó tanulmányait beve-
zető mondata kissé mellékesként látszik kezelni ennek az 
időszaknak az egyébként viszonylag hosszas bemutatását: 
„Minek elötte tovább mennék, a’ Leydai Akademiárol irok 
valamit, és azonn nagy jorol, mely onnann a’ Magyarokkal 
közöltetett” (29, kiemelés tőlem). S valóban, ezt követően 
magáról a leideni évekről keveset tudunk meg. Legrészle-
tesebben a Staten college Pántzél számára fontos teljesít-
ményéről, a magyar diákoknak biztosított étkezési, ellátási 
és egyéb juttatásokról, illetve a fizetendő (vagy éppen nem 
fizetendő) költségekről értesülünk. (E szövegrészt a ta-
nulmányt követő függelékben teljes egészében közöljük.) 

62 Pántzél azt írja, hogy Leidenben „lehetett látni törököt, Persát, indust, Spa-
nyolt, Oloszt anyival inkább Frantziát rakással, mint szomszéd Nemzetet”. (PP, 
33 – kiemelés tőlem.) Ld. még nyelvtudományi munkájának francia forrásokra 
való hivatkozásait, különösen például egy 1785-ös lapra vonatkozóan, melyet 
minden bizonnyal ekkoriban vásárolt meg (esetleg jegyzetelt ki): „Gazette 
Litteraire Nro. 6. 1785.” Pántzél, A’ magyar nyelvnek..., i. m., 77.

63 van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 32, 35–42.
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önéletírásának e fejezete elsősorban tehát abból a szem-
pontból lehet fontos a hollandiai peregrinációtörténet ku-
tatóinak, hogy az eddigi, főképp leideni egyetemi levéltári 
adatokra, illetve Pápai Páriz ferenc levelére támaszkodó 
képet64 lehetséges árnyalni egy, a benefíciumokból élő er-
délyi diák szemszögéből írott, vagyis más típusú forrásként 
használható szöveg segítségével.65 A visszatekintés távolsá-
gának torzító jellege ez esetben is viszonylag elenyészőnek 
tűnik, Pántzél valószínűleg részletes jegyzeteket készített a 
juttatásokról. (Persze, nem zárhatjuk ki, hogy egykori di-
áktársaival folytatott utólagos beszélgetések, sőt, akár írott 
szövegek alapján rekonstruálta a közel 30 évvel korábbi 
kollégiumi támogatásokat.)

Pántzél – a gyermekeinek címzett önéletírásában – lé-
nyegében semmit sem tartott fontosnak közölni a leideni 
oktatási rendszerről, tanárairól, valamint az általa használt 
könyvekről, bár tudományos munkásságának megértéséhez 
ezek valószínűleg fontos adatok lennének. Az a néhány in-
formáció, amelyek a leideni eseményekről,66 az évenkénti 
recenzálásokról67 vagy az oktatással kapcsolatban megtud-
hatók kéziratából, mind a Staten college által adott jutta-
tások vagy Pántzél költségei felsorolása kapcsán kerültek 
feljegyzésre. Persze, különösen ez utóbbiak nem lényegte-
lenek, mert ugyan az eddigi adataink alapján is tudtunk 

64 A juttatásokra vonatkozó irodalom: török istván, Magyar ifjak külföldi egyete-
meken, Protestáns közlöny (kolozsvár), 1887, 446–447; uő., A kolozsvári 
Ev(angéliumi) Ref(ormátus)... i. m., iii, 290–291; van de Graaf, A németalföl-
di…, i. m., 41; PáPai Páriz Ferenc levele = Peregrinuslevelek 1711–1750..., i. m., 
53; Bozzay, Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 989–992; uő., Magyarországi 
diákok leideni szállása és étkezése..., i. m., 24–25, 28–29.

65 E forrástípus jelentőségét mutatja, hogy míg a leideni egyetemnek a magyarul 
eddig ismertetett levéltári anyagából nem derül ki, hogy a beiratkozásért a rek-
tornak, illetve a secretáriusnak fizetendő illetéket időnként jószándékúan elen-
gedték, Pántzél egyértelműen tudósít erről: az általa adott összeget „nem veszik 
el” (34). vö. van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 92.

66 Ld. a két egyetemi ünnepséget (35–36).
67 Ld. Pántzélnál ennek vagyoni helyzettől függő költségvonzatát az önéletírás 

36. lapján. (Pántzél 1783. február 12-én, 1784. február 12-én és 1785. február 
19-én recenzáltatta magát. Bozzay – Ladányi, Magyarországi diákok holland 
egyetemeken..., i. m., 284.)

arról, hogy például a disszertáció kiadását anyagilag támo-
gatták,68 de Pántzél leírása másra is rávilágít: „adtak még 
esztendönként 27 forintokat egy dissertatioért, melyet kel-
lett irni mindennek, és a’ habsburg ordoknak ajánlva, Há-
gába küldeni. Ennek irásába senki nem ereszkedett mélyen, 
mert tudta minden Deák, hogy senki sem olvassa meg.” (32, 
kiemelés tőlem.)69

Pántzél konkrét tanulására vonatkozóan annyit tu-
dunk meg, az első évre, 1782-re vonatkozóan, hogy „min-
den Professionak járásáért kell fizetni 11 Stifer.70 én 
ezenn tanuloi esztendöben jártam tsak négyet, ugy mint 
2. Theologiai Professiot és Sidot, ’s arabsot, melyekért 
ment – Stifer 44. A több esztendök is szinte igy folynak” 
(35–36). Pántzél lakonikus megjegyzéséből nem derül ki, 
hogy ugyanazokat a tárgyakat (is) hallgatta volna a kö-
vetkező években, mint 1782-ben. viszont van de Graaf 
szerint „[n]agyon is kétséges, hogy akadt-e egyáltalán eb-
ben a században olyan hallgató, aki csak teológiát tanult 
volna”.71 Ez a feltételezés talán Pántzél kapcsán, esetleg 
például a természettudományos tárgyak vonatkozásában is 
megengedhető,72 hiszen ilyen irányú érdeklődése indította 
geográfiai, csillagászati témájú tankönyv írására, az előszó 
keltezése szerint 1781-ben, mely munkáját aztán évekkel 
peregrinációjából való hazatérése után, 1801-ben (majd 
újra 1820-ban) adta ki.

A Pántzél által említett héber nyelvtanulás ténye nem 
meglepő annak ismeretében, hogy korábban a kolozsvári 

68 vö. ehhez Bozzay, Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 989.
69 Ld. még: „Decemberben kelletvén a’ Dissertatiót bé küldeni. Sigillata papirossért 

és angélikáért kellett – – – Stifer 16. El jövén ezért a’ pénz a’ szolga kezibe, 
kellett néki adni – – – Stifer 11.” (35.)

70 Azt az eddigi szakirodalomban feldolgozott forrásokból is tudjuk, hogy a 18. 
század folyamán az addigi nyilvános előadásokat minden hollandiai egyetemen 
a privát előadások váltották fel, melyekért a professzorok hallgatónként külön-
díjat szedtek. van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 93. Ld. még Bozzay, 
Leiden, a gondoskodó egyetem..., i. m., 988–989.

71 van de Graaf, A németalföldi…, i. m., 91.
72 E tárgyak németalföldi, leideni oktatását ld. Uo., 114–119.
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kollégiumban ezt a tárgyat is oktatta praesesként (tanárse-
gédként): e nyelv iránt „különös vonszodásomat érzettem, 
és azt folytattam is egész deákságomban” (14) van de Graaf 
arról tudósít, hogy a keleti nyelvek oktatásának Leidenben 
is (mint ahogy a többi akadémián) mindig „megvolt a maga 
híressége”. A Schultens család három generáción keresztül 
tanította e tudományokat, igen nagy hatású módon. Pántzél 
leideni tartózkodása idején már az unoka, hendrik Albert 
Schultens volt a keleti nyelvek professzora (1779–1793-
ig). Rajta kívül nem lehetünk bizonyosak abban, hogy kik 
voltak a teológiai, illetve az esetleges más (filozófiai, mate-
matikai, asztronómiai) tárgyakat tanító professzorai, van 
de Graaf listáin azonban igen jelentős tudós személyisége-
ket találunk Pántzél idejéből.73

Mint fentebb utaltunk rá, a Leidenből 1785 szeptembe-
rében hazatért, előbb gróf Rhédey Mihály gyermekei mel-
lett praeceptorkodást vállaló, majd ifj. gróf teleki Ádám 
meghívására, 1786 augusztusától kezdve a kendilónai egy-
házközség lelkészeként szolgáló Pántzél Pál academicus 
múltja és 24 éves egyházmegyei szolgálata ellenére sem 
tudta 1810-ben elnyerni a dési egyházmegye vágyott nótá-
riusi tisztségét.74 Az a tény azonban, hogy 1818-ban talán 
mégiscsak főjegyzővé választották,75 valószínűleg köszön-
hető academicus múltjának. Az pedig mindenképpen az 
életpálya választásának sikerességét mutatja, hogy külföldi 
tanulmányútja és későbbi életkörülményei komolyan hoz- 
 
 

73 Uo., 117, 119, 185.
74 A jó álláshoz jutás nehézségéről ld. még Szilágyi András, az ugyancsak 

academiáról visszatért lelkész esetét: czibula, Szilágyi András..., i. m., 130–
131.

75 Almási Sámuel, A deézsi ev. ref. egyházmegye ismertetése = Névkönyv. Az erdélyi 
ev. ref. anyaszentegyház számára, kolozsvár, 1882, Xv. Erről – furcsa módon – 
Pántzél nem írt önéletírásában, pedig a nyolc évvel korábbi, sikertelen választás 
miatti csalódásáról hosszasan tudósított.

zájárultak ahhoz, hogy tudományos munkásságot folytas-
son és könyveit nyomtatásban is megjelentesse.76

függelék

életemnek rövid Le irása az Esztendök rende szerint, 
1755dik Esztendötöl fogva, tollam hordozhatásának utolso 
esztendejéig, Gyermekeimnek számokra ’s tanuságokra.

Pántzél Pál maga tulajdon kezével

[kézirat, a szerző tulajdonában. Az 1782–1785 közötti 
leideni tanulmányokra vonatkozó részletet a 29–36 lapról 
közöljük.]

[29] Foederatum Belgiumban sok Akadémiák voltak, 
melyekben a’ Magyaroknak élelmekröl gondoskodtak, 
mint Trajectumban, Franequerában, Hárderwicumban etc., 
hol jobban, hol gyengébben. Leydában pedig tartottak a’ 
hollandiai habsburg ordok, vagy a’ hollandiai provintzia 

76 vö. ehhez például az alábbiakat: fábián józsef (1762–1825), egykori debreceni 
kollégiumi diák, a genfi és a berni egyetemet megjárt, itthon vörösberényben 
majd tótvázsonyban szolgáló református lelkész, majd esperes „[é]
letkörülményei lehetővé tették, hogy természettudományi érdeklődését kielé-
gítse. [...] A sokirányú hivatali elfoglaltság mellett is volt ideje fábiánnak a 
tudományos kutatások folytatására, a szőlészeti-borászati szakmunkák tanul-
mányozására, a külföldi szakirodalom fordítására. 1809 tavaszára készült el 
élete fő művével, a visgálódó és oktató értekezés a szőlő-mivelésről című szak-
könyvnek a fordításával és kiegészítésével. [...] Az évtized második felében a 
kenyérsütést tudományos szempontból tanulmányozta, s megfigyeléseit 1817-
ben a tudományos Gyűjtemény című neves folyóiratban tette közzé. 1818-ban 
nem kis erőfeszítések árán sikerült kiadni a Lelki Pásztori tárház c. folyóirat 
egy évfolyamát. [...] [továbbá] fizikai-kémiai kísérleteket végz[ett], francia, 
német és latin szakirodalmat forgat[ott].” hudi józsef, Fábián-emlékkönyv. Fá-
bián József (1761–1825) református esperes pályafutása, Pápa, Pápai Református 
Gyűjtemény, 2002, 15, 23, 29. van viszont ellenpélda is: a tehetséges, Nyugat-
Európát járt, különösen jeles önéletírást megfogalmazó, jó papi állásokat betöl-
tő és a lelkészi hierarchiában előre jutó fogarasi Sámueltől is „születhetett 
volna tudományos mű vagy közéleti aktivitás”, de mégsem történt így. juhász, 
Bevezetés = fogarasi, Marosvásárhely és Göttinga..., i. m., 55.
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Statussa 4. Magyart, 3 esztendeig mindent személy szerint. 
Az ezekre költött jo-akarat ezekböl állott:

A Status kolegyoma egy 4 szegü, két emeletü épü-
let, valami régi baráti klastrom forma, melynek egyik ol-
dalát birja a’ Regens Professor 1000 forint fizetéssel, aki 
Theologus Professor lévén azért vett ismét anyit. A más 
oldalának felét birja a’ Subregens, aki Pap, melynek másik 
felét majd egészszen, egy Refectorium és egy Auditorium 
foglalja el. Ezenn Refectoriumban esznek a’ Deákok mind 
együtt, dél- [30] benn, és estve, a’ Status gratziájábol a’ jol 
lakásig, ha nints is éppen ugy, mint némelyeknek kényes 
inye kivánna; Sert isznak, a’ menyi kell, melyet idö közbenn 
is adnak ingyen, valamikor tetzik. Ez az elsö nagy jo, hogy 
minden költség nélkül étel ital vagyon. Reggel pedig 
früstükre iros vajat, és kenyeret, minden reggel szép fejért 
lágyan adnak, és e’ mellé reggeli italra, 2. forintokat egy 
honapra, melyel meg lehet bövön érni, oltso lévén akkor 
káve, nádméz, théa. Söt ebböl juthatott dohányra is.

Másodszor minden személy egy szobát birt külön, me-
lyet sepertetett a’ collégium szolgája, szolgálojával, aki ve-
tett ágyat is, rendre házanként, és a’ vizelö edényt ki vivén 
meg mosta ’s helyre tette; az ágy vetés tsak reggelenként 
volt, a seprés pedig kétzer egy hétben.

harmadik nagy jo volt az a’ kolegyomnak Dokto-
ra volt, a’ kihez folyamodott a’ beteg Deák, és aki ingyen 
gyogyitott, ingyen adatván az orvasság is, a’ patikákbol, ha 
százokra ment vol- [31] na is annak árra, és illyenkor a’ 
beteg a’ közönseges asztalhoz nem is ment; hanem házába 
vitték, a’ mit kivánt, melyet mind a’ Status fizetett.

Negyedszer mostak, szappanyoztak, sikároltak, és amint 
el vitték a’ szenyest, hiba nélkül kézbe adták.

hogy minden aproságot elé ne hordjak, tsak azt mon-
dom, hogy a’ Leydai Beneficium olyan volt; melyel 3 
esztendök alatt ugy élhetett egy finyásságal, és ki tsapongo 
természettel nem biro Magyar, hogy a’ magáébol nem volt 
szüksége semmit költeni, tsak egyedül ruházatra ’s köny-

vekre; és ha vacationként, tapasztalás végett a’ nagy város-
okba utazni vagy azokban idöt is tölteni kedve volt, adatott 
4 arany arra. Ami pedig leg több ’s igen nagy jo: mikor 3 
esztendök mulva haza tért a’ szegény Legény, minden költ-
ségét ott könyvekre ’s ruházatra el költve, 40. hollandus 
aranyokat adtak arany pénzben, mely leg jobban esett.

Emlitettem vala feljebb, hogy 2 forint adatott egy 
honapra kávéra, nádmézre, Théá- [32] ra: de ezenn kivül 
adtak még esztendönként 27 forintokat egy dissertatioért, 
melyet kellett irni mindennek, és a’ habsburg ordoknak 
ajánlva, Hágába küldeni. Ennek irásába senki nem eresz-
kedett mélyen, mert tudta minden Deák, hogy senki sem 
olvassa meg. Gyertyát is adtak keveset.

Áldott hollandia! miként közlötte ez nagy szivüségét 
a’ szegény idegenekkel? Nem lehet le rajzolni. Áldott 
Leyda! kedves és felettébb kedves város! ha élnék én száz 
esztendöket, leg boldogabb esztendeimnek tartom mind 
örökké azonn 3 esztendöket, melyeket Leydában töltöttem. 
Az én álmaim akkor leg kedvesebbek, mikor hollandiarol 
vagynak. Ez volt egy olyan mulatásomnak ’s kevés ideig 
tartott lakásomnak helye, melyet mikor el hagytam, sirtam; 
és nehány mértföldig utazva mikor arra viszsza tekintet-
tem, a’ keserüségtül el fogodtam. ha volt nékem valami 
szerentsém életemben; a’ volt leg nagyobb ’s leg felsége-
sebb, hogy hollandiába, ’s nevezetesenn a’ Leydai fényes 
és ditsösséges tanulo helyenn 3 esztendeig egésségesenn 
lakhattam. – Szomoru, és soha meg nem sirathato kár! a’ 
frantzia revolu- [33] tio, valamint más minden academiai 
beneficiumokat, ugy ezt is el enyésztette.

Az Enyedi és kolosvári kolégyomokhoz volt külö-
nösön ez az akademiai jo-tétemény kötve, mind kettöböl 
két személlyek lévén ide választva, és a’ kiknek ennek el 
nyeréséhez szerentséjek lehetett; egy olyan teatrumon lak-
tak, melyröl az egész világgal lehetett modjok esmerkedni. 
itt lehetett látni törököt, Persát, indust, Spanyolt, Oloszt 
anyival inkább frantziát rakással, mint szomszéd Nemze-



246 fazakas Gergely tamás 247„Az én álmaim akkor legkedvesebbek, mikor Hollandiárol vagynak”

tet; és Anglust; mivel az ö nagy hatalmu Szigetjek, vagy 
eröss birodalmok, ismét szomszédja hollandiának, tsak 30 
orai hajokázás kivántatik az által evezésre innen Angliába, 
sokszor még kevesebb.

én eléggé kesergem azt a’ nyomorult sorsot, hogy a’ 
mi szegény Deákjaink ide már nem járhatnak; de kese-
regheti egészsz Reformatus Statusunk, még igen mélyen 
keseregheti. Elég az, hogy nékem volt szerentsém a’ bol-
dog Leydábann érkezni 4.ta Septembris estve felé, abbann 
a’ városban, melyet neveznek a’ historiát irok ocellus 
Hollandiae.

ugyan tsak itt is van egy más apro- [34] ság, költség, 
példának okáért akinek helyibenn mentünk Leydába, 
az a’ portekáit, ugy mint asztalt, széket, ágy némüt etc. a’ 
kolegyom szolgájának hadta gondviselese alat, melyet 
Bétsbe meg vettünk ott velek találkozva, és hogy a’ kolegyom 
szolgája annak gondját viselte, meg érkezésünkor adtunk 
neki egy Belga forintot, mely a’ mi Magyar forintunkhoz 
hasonlo volt, tehát Magyar forint 1. A szolgalonak, aki 
azokat elé horta Stifer 13.

2.szor A Magnificus Rectornak az Academiába valo bé 
avattatásért kellene adni 30 Stifeles tallért; de nem veszik 
el. Az Academia szolgájának vagy Pédelnek, mikor nevemet 
bé irattam, akkor Stifer 22.

3.szor Nékünk magyarokal censurázni kellett ottan, 
mivel Theologusokká lettünk mindjárt, a’ heydelbergai 
cathechésisböl és Logicabol, az Academicus Senatus elött, 
mely egy sokaig deákoskodott Erdélyi Deáknak tsupa ne-
vetség volt. Ekkor 2 pédelnek ismét kellet Stifer 22.

[35] 4.szer Sigillata vagy petsétes papirossot kellett vál-
tani testimoniumkint, melyért ismét ment – – – Stifer 15.

Az Akademia secretariussanak kellene illyenkor 30 
Stifeles tallér, de nem vette el.

5.ször vagyon esztendönként Leydába Octobernek 
eleinn egy vendégség annak emlékezetire, hogy haj-
dan a’ Spanyolok ostromlása alatt fel szabadult Leyda 

tsudállatoson. illyenkor a’ kolegyomi Deákoknak is nagy 
vatsorájok van böv borozással, melyet neveznek dubia 
Coenának, illyenkor a’ fözö szolgáloknak kell adni személy 
szerint Stifer 5. Ebédkor pedig az nap a’ buda dészka mo-
sásáért ’s ala valo tisztitásért ismét – – Stifer 5.

6.szor A testimoniumra meg érkezvén a’ válasz vagy 
Receptatio kel – 1 florenus Stifer 15.

7.szer Decemberben kelletvén a’ Dissertatiót bé külde-
ni. Sigillata papirossért és angélikáért kellett – – – Stifer 
16. El jövén ezért a’ pénz a’ szolga kezibe, kellett néki adni 
– – – Stifer 11.

8szor minden Professionak járásáért kell [36] fizetni 11 
Stifer. én ezenn tanuloi esztendöben jártam tsak négyet, 
ugy mint 2. Theologiai Professiot és Sidot, ’s arabsot, me-
lyekért ment – – – Stifer 44.

A több esztendök is szinte igy folynak, mert kell 
recensealtatni magát az academiába mindennek, és akkor 
a’ Pédelnek a’ fenn irt Stifereket meg adni. – A kolegyom 
szolgája minden ujj esztendöben köszönti a’ Deákokat, 
mellyért a’ szegény Legén tsak 4. Stifert ad. A’ szolgáloja 
hasonloképpen köszönti ’s ö is anyit kap. A’ gazdagtol töb-
bet.

A házat minden esztendöben ki takarityák, melyért ád 
az ember – Stifer 2.

vagyon egy sokadalom esztendöben, melynek regge-
lén a’ kolegyom szolgája ismét köszönt mindent, melyért 
neki 11 Stifer, a’ szolgalojának 4 Stifer. Melyeket igy fel 
vetve el kerülhetetlen collegiumi és Academiai költség 
esztendönként circiter 12 Magyar forintra megyen, aki 
bövebben adakozik, attol több kel el.
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Hollandiára vonatkozó részek Pántzél önéletírásában
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A történelem, ahogy Hollandiá-
ban írták avagy a 17. századi

hollandiai történelem-képzetek 
magyar recepciója*

Willem Teelinck tevékenysége 400 éves jubileumának emlékére

csorba Dávid

vizsgált periódusom a 17. századi peregrinatio academica 
magyar–holland kapcsolattörténetére vonatkozik, magyar-
országi és erdélyi református lelkészek, káplánok, bölcsész-, 
filozófus- és orvosjelöltek 1622-1715 közti legjelentősebb 
korszakára. Ebben az időben számos történelemértelme-
ző irányzat született, mely sokkal jelentősebb hatással volt 
a magyar művelődéstörténetre, mint azt eddig felmérték. 
Ennek oka számos, itt most nem részletezendő tényezőben 
keresendő. A holland-magyar kapcsolattörténeti kutatások 
is kisebb volumenűek, mint az angol, a német vagy a fran-
cia kultúra viszonylatában, a 17. századról szóló tanulmá-
nyokra pedig ez még inkább igaz. A három nagy európai 
kultúrnyelvhez kapcsolódó vizsgálatok mellett szólnak po-
litikai, diplomáciai, gazdasági, stb. érvek is, és a 19-20. szá-
zad fordulójától kezdve sokkal hangsúlyosabb volt az előb-
biek jelentősége (ld. az Eötvös kollégium szerepét, mely 
az alapvető németes orientációt kívánta ellensúlyozni). A 
20. század elejének egyházi tudományossága pedig inkább 
egyházpolitikai és belmissziós szempontból kísérte figye-
lemmel a kuyper-féle megújuló holland protestantizmust.

* A kutatást a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstör-
téneti Műhelyének OtkA k 73139-es számú pályázata támogatta. Minthogy 
teellinck hatása mérvadó a 17. századi németalföldi protestáns hagyomány 
kialakulásában, az ő emlékének szentelem a jelen tanulmányt.
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ki kell emelni ugyanakkor, hogy a 70-es évek szemlé-
letbeli változásai, a posztmodern kor elméleti és gyakorlati 
hozadéka is jelentősen befolyásolta a bölcsészettudomá-
nyokat és a történeti irányultságú eszmerendszereket, és 
ez látványos megújulást hozott: művelődéstörténeti jellegű 
konferenciák, tanulmány-kötetek, monográfiák sora jelzi a 
megújuló érdeklődést. Új intézetek, periodikák jöttek lét-
re ennek a korszaknak a kutatására szerte Európában és 
észak-Amerikában (The Seventeenth Century; Pietismus 
und Neuzeit; Cahiers du 17e Siècle; Documentatieblad Nadere 
Reformatie; Odrodzenie i Reformacja w Polsce; Jednota, etc.), 
és számunkra fontos, hogy hollandiában is új erőre kap-
tak a századra vonatkozó vizsgálatok, zömmel egyházi 
közegben.1 Elsősorban a kapcsolattörténet terén, ott is a 
peregrináció-kutatásban születtek meghatározó kutatási 
projektek, szerveződtek konferenciák, és mára jelentős a 
monográfiák száma is. Számunkra komoly hozadéka van, 
hogy ezen anyakönyvek illetve önálló kutatások alapján 
készültek el a peregrinációban résztvevő magyar diákok-
ról fontos adattárak.2 A fordításirodalommal kapcsolatban 
szintén kiváló filológiai és eszmetörténeti kutatásokkal ta-
lálkozunk a holland-magyar recepció területén.3

1 idetartozó jelentős folyóiratok: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis (röv. 
NAkG), Documentatieblad Nadere Reformatie (röv. DNR), a weblap neve: 
www.ssnr.nl (feloldva: Stichting Studie der Nadere Reformatie).

2 Bozzay Réka, Debreceni diákok a leideni egyetemen a XVII. században, Debrece-
ni Szemle Ú. f., 10(2002/2), 307–316; Studiosorum et librorum Peregrinatio. 
Hungarian–Dutch Cultural Relations in the 17th and 18th Century, eds. by A. den 
hollander, istván Monok, ferenc Postma, Amsterdam-Budapest, univ. 
van Amsterdam, OSzk, 2006; Bozzay Réka - Ladányi Sándor, Magyarorszá-
gi diákok holland egyetemeken, 1595–1918, Hongaarse studenten aan Nederlandse 
Universiteiten, 1595–1918, Bp., ELtE Levéltára, 2007 (Magyarországi diákok 
egyetemjárása az újkorban, 15).

3 Bujtás László Zsigmond, A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról szóló, 
magyar szerzőktől származó szövegek sorsa 17–18. századi holland kiadványok-
ban, könyv és könyvtár, 25(2003), 115–157; uő., Balthasar Bekker magyar vo-
natkozású könyvei és olvasmányai, könyv és könyvtár, 26(2004), 225–266; uő., 
Florentius Costerus gályarab-vonatkozású prédikációja (1685), Lymbus 5(2007), 
95–108; Péter Eredics, Ungarische Studenten und ihre Übersetzungen aus dem 
Niederländischen ins Ungarische in der Frühen Neuzeit, frankfurt a. M., Peter 
Lang, 2008 (Debrecener Studien zur Literatur, 14).

A 17. századi protestantizmusra vonatkozó korabeli 
hollandiai történelem-koncepciók vizsgálata holland vo-
nalon már megkezdődött. A történészek közül kiemelendő 
az amszterdami Eco O. G. haitsma Mulier tevékenysége. 
A jan Romein díjas professzor vezetésével készült el a kora 
újkor történetíróinak és politikai gondolkodóinak bibliog-
ráfiája, és ehhez kapcsolódva a 16-18. századi hollandiai 
történetírás historiográfiája.4 A holland protestantizmus 
múltjával foglalkozó mai világi történészek nagy része 
ugyanakkor nem kötődik a teológiai alapstúdiumukhoz, 
egyházi irányzathoz, de nem is feltétlenül liberális felfo-
gású. A holland történeti szakirodalom kedvelt témái is az 
ország geopolitikai és kulturális specifikumából fakadnak. 
Széles spektrumú kutatások jellemzik módszertanilag, kü-
lönösen eszme-, kegyesség-, és regionális mentalitástörté-
net felől, de jelentős a kora újkori menekültek, felekezeti s 
egyéb minoritások (pl. francia, spanyol, zsidó, stb.) közös-
ségi életéről megjelenő publikációk száma is. A várostörté-
neti kötetek (Delft, Dordrecht, Emden, Gouda, haarlem, 
kampen, Leiden, utrecht, stb.), melyek mintegy 10–15 
éve születnek, a kálvinizmus és a katolicizmus vagy éppen 
a libertinus csoportok egymás mellett élését (co-existence) 
kutatják.5

4 Bibliography of Dutch Seventeenth Century Political Thought: An Annotated 
Inventory, 1581–1710, eds. G. O. van de klashorst, h. W. Blom, Eco O. G. 
haitsma Mulier, Amsterdam, APA-holland university, 1986; Repertorium 
van geschiedschrijvers in Nederland 1500–1800, sameng. door E. O. G. haitsma 
Mulier, G. A. c. van der Lem, Den haag, Nederlands historisch Genootschap, 
1990; E. O. G. haitsma Mulier, A Repertory of Dutch Early Modern 
Historiography. Some Considerations on Intentions and Content, Studia della 
Storiografia, 20(1991), 124–125.

5 Néhány kiemelkedő fontosságú mű hadd álljon itt, a teljesség igénye nélkül: joel 
R. Beeke, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism and the Dutch Second 
Reformation, New york, Peter Lang, 1991; Andrew Pettegree, Emden and the 
Dutch Revolt: exile and the development of reformed Protestantism, Oxford, 
clarendon, 1992; Benjamin j. kaplan, Calvinists and Libertins: Confession and 
Community in Utrecht, 1578–1620, Oxford, university Press, 1995; charles h. 
Parker, The Reformation of Community: Social Welfare and Calvinist Charity in 
Holland, 1572–1620, cambridge, Mass., university Press, 1998; christine 
kooi, Liberty and Religion: Church and State in Leiden’s Reformation, 1572–1620, 
Leiden, Brill, 2000 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 82).



254 csorba Dávid 255A történelem, ahogy hollandiában írták...

Az eszmetörténeti kutatások közül két kutatót érdemes 
nevesíteni: jonathan i. israel és Ronnie Po-chia hsia a 
holland kora újkori témát a nemzetközi kitekintéssel ösz-
szegzik, és szemléletmódjuk jelzi, hogy tudományos határ-
módosítás zajlik ezen a téren.6 Az új történészgeneráció 
érdeklődési irányát jelzi, hogy a politikai nyelvezet vagy a 
protestáns tolerancia kérdéseit vizsgálják eszmetörténeti 
monográfiáikban, és érezhetően nem a felekezettörténet, 
hanem a nyelviség felől közelítenek. Így tehát már kevés-
bé éles a protestáns mítoszoknak a katolikussal szembeni 
létmódja, sokkal fontosabb az ideáknak és az azt receptáló-
átalakító világnak a viszonya.

Megállapíthatjuk azt a kutatástörténeti tanulságot, 
hogy nemzedékváltás történt a holland témát kutatók ge-
nerációi közt. A legkorábbi németalföldi kegyességtörté-
nettel foglalkozó szakértők nem hazaiak, hanem főként 
német anyanyelvűek voltak, és megközelítéseikben a pozi-
tivista és az egyháztörténeti jelleg dominált.7 A 20. század 
második felétől, kiemelten is a 70-es évektől jelentkező 
nagyszámú kutatónak ismét csupán kis százaléka európai, 
holland és teológus. Az amszterdami Vrije Universiteit és 
a Leideni Egyetem történeti intézetében indított menta-
litás- és kultúrtörténeti kutatási programokat (pl. Dutch 
Centre for Religious Literature, röv. ReLic) nemcsak hazai 

6 jonathan i. israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall 1477–1806, 
Oxford, clarendon, 1995; Ronnie Po-chia hsia, The World of Catholic Renewal, 
1540–1770, cambridge, university Press, 1998; Calvinism and Religious 
Tolerance in the Dutch Golden Age, eds. R. P. hsia, henk van Nierop, cambrid-
ge, university Press, 2002; A Companion to the Reformation World, ed. R. P. 
hsia, Malden Mass [etc.], Blackwell, 2004.

7 heinrich heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Kirche, namentlich 
der Niederlande, Leiden, Brill, 1879; Albrecht Ritschl, Geschichte des Pietismus, 
1–3. Bd., Bonn, Adolph Marcus, 1880–1886; Wilhelm Goeters, Die 
Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur 
labadistischen Krisis, 1670, Leipzig, j. c. hinrichs, utrecht, A. Oosthoek, 1911; 
karl Reuter, Wilhelm Amesius, der führende Theologe des erwachenden reformierten 
Pietismus, Neukirchen, Buchhandlung des Erziehungsvereins, 1940; Martin h. 
Prozesky, The Emergence of Dutch Pietism, The journal of Ecclesiastical history, 
28(1977), 29–37.

tanárok neve jegyzi (pl. W. frijhoff, E. haitsma Mulier, j. 
Pollmann),8 hanem kiváló amerikai professzoroké is (pl. j. 
R. Beeke /Michigan/, R. P. hsia /Pennsylvania/, j. israel 
/Princeton/, B. kaplan /iowa/, c. kooi /Louisiana/, c. 
h. Parker /Saint Louis/), akik láthatóan átvették a vezető 
szerepet a vallási közegből érkező kutatóktól. Az új tör-
ténetírói iskolák zömmel ebben a szekularizált tudomá-
nyos közegben találhatók meg, és ők határozhatják meg 
a következő időszak kutatási irányait, mind számuk, mind 
módszertani sokszínűségük, és végül természetesen kiter-
jedt kommunikációs lehetőségeik és formáik folytán.

*

A 17. századi történeti hollandia protestáns történelem-
szemléletének a magyar peregrinusok szempontjából döntő 
jelentőségét még eddig nem receptálta kellően sem a hazai 
egyházi, sem a világi szakirodalom. Meghatározó volt maga 
a közeg: a vallási (pl. fundamentalista, puritán, coccejánus, 
metodista, kvéker, rabbinikus, labadiesta, braunista, non-
konformista, etc.), filozófiai (pl. René Descartes /cartesius/, 
Blaise Pascal, hugo de Groot /Grotius/, Thomas hobbes, 
Benedict Spinoza, Pierre Gassendi, Arnold Geulinckx) 
és egyéb univerzális ökumenista irányzatok (pl. johann 
heinrich Alstedt, johannes Amos comenius, Robert 

8 Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, 
red. Marijke Gijswijt–hofstra, Willem frijhoff, Amsterdam, De 
Bataafsche Leeuw, 1987; W. frijhoff, Die Niederlande = Die Geschichte des 
Christentums: Religion, Politik, Kultur, iX, Das Zeitalter der vernunft (1620/30–
1750), hrsg. Marc venard, freiburg, Basel, Wien, herder, 1998, 81–96; judith 
Pollmann, Religious Choice in the Dutch Republic. The Reformation of Andreas 
Buchelius (1565–1641), Manchester, New york, MuP, 1999 (Studies in early 
modern European history); Vrijheid: Een Geschiedenis van de Vijftiende tot de 
Twintigste Eeuw, eds. Eco O. G. haitsma Mulier, Wyger velema, Amster-
dam, AuP, 1999; Willem frijhoff, Embodied Belief. Ten Essays on Religious 
Culture in Dutch History, hilversum, verloren, 2002 (ReLic Studies in Dutch 
Religious history, 1).
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fludd, Dionysius Spranckhuysen) tömegével találkozunk 
az arany évszázad hollandiájában, a menekültek országá-
ban. Az egyetemekre látogató, disputákban résztvevő ma-
gyar diákok sem kerülhették el ezeket a szellemi hatásokat, 
sem az egyetemen, sem a piacon, sem holland szállásadó-
iknál. j. B. Stouppenak, utrecht katolikus kormányzójá-
nak a francia uralkodóhoz, Xiv. Lajoshoz intézett levelét 
méltán idézik jelenkori tanulmányok, amelyben a toleran-
cia központjaként jellemezte Németalföldet, és felsorolta 
hány fajta felekezet éli itt zavartalanul világát.9 jellemző 
a magyarok hollandia-képére, ahogy a 17. század végén 
Pósaházi jános, sárospataki teológiai professzor felidéz-
te a coccejánus és karteziánus teológusok ellen kifakadva 
Melanchthon véleményét: „haec lues & omnia innovandi 
cacoethes ante aliquot annos coepit in Belgio (de quo jam 
pridem vatem egit supra laudatus Melancthon: Vae Belgio 
ab horrendo sangvinis balneo; & petulantia ingeniorum!)”.10 
Ez a hollandia (Belgium néven) a század végén a ször-
nyűséges eretnekségek központja lett a magyar, jobbára 
ortodox gondolkodású tanárember kései polemikus mun-
kájában.

A legjelentősebb hatással azok az irányzatok voltak 
a 17. században a magyar szellemi vértezetben külföldet 
látogató református, többségében lelkipásztori nemzedé-
kekre, melyek megerősítették a hazai történelemről alko-
tott képzeteiket. könnyen belátható, hogy a 17. századi 
hollandiában megjelent történeti képzetek jellemzése és 
azok korabeli magyar recepciójának értelmezése monogra-
fikus jellegű összegzést igényel. Nemcsak a kora újkorban, 
a reneszánsz alapokon nyugvó történelem-filozófia néze-

9 j. B. Stouppe, La Religion des Hollandois, representée en plusieurs letres écrites par un 
Officier de l’arée du Roy a un pasteur & professeur en theologie de Berne, cologne, chez 
Pierre Marteau, 1673. idézi: Willem frijhoff, Religious Toleration in the United 
Provinces: from ‘case’ to ‘model’ = Calvinism…, i. m., eds. hsia, van Nierop, 27.

10 Pósaházi jános, Syllabus assertionum Thesium, & Hypothesium illarum (è multis) 
quibus Neoterici quidam Theologi & Philosophi hoc tempore in Belgio, Hungaria & 
Transylvania, scholas & Ecclesias turbant, [Sárospatak], 1685 (RMk ii, 1567), A2v.

teit kellene megvizsgálni, hanem az egyháziak esetén az 
ekkléziológiai szemléletmód változásait, az egyházi ún. sze-
líd eszkatológia és az apokaliptika viszonyát, a történelem 
szakaszairól, periodicitásáról szóló nézeteket (a chronologia 
sacra nevű korabeli tantárgyhoz kötve), vagy éppen a törté-
nelemben cselekvő istenről illetve az egyén szabadságáról 
alkotott képzeteket. S mindezt az egyetemi disputációk-
tól a prédikációk világán át a filozófiai traktátusokig illene 
nyomon követni könyv-, eszme-, dogma- és művelődéstör-
téneti szinten egyaránt. jóllehet a kora újkori hollandiában 
foglalkoztak a világtörténelem kutatásával, de a protestáns 
egyháztörténet mellett az egyetemes történelem is protes-
táns öltözetben jelent meg, ezért nem hagyható figyelmen 
kívül a korszak vizsgálatakor a történeti önszemléletnek a 
felekezeti aspektusa.11 Így jelenleg a téma hollandiai sok-
színűségére szeretném csupán a figyelmet felhívni azáltal, 
hogy jellemzem a magyar recepcióját tekintve meghatáro-
zó 17. századi teológiai, filozófiai és szeparatista irányza-
tok korabeli hollandiai jelenlétét, egymáshoz viszonyított 
arányát és jelentőségét a magyar protestáns művelődéstör-
ténetben.

A korabeli szóhasználatban még sokáig (pl. magyar 
könyvek ajánlásaiban) a belga nyelvvel identifikált népes-
ség a holland protestáns közösség hazai önértelmezésével 
is egybevág. A történeti változás, a hét Egyesült tarto-
mány és a habsburg irányítású flamand területek szétválá-
sa sokáig nem tükröződött a megnevezésben. A protestáns 
területeknek az 1572-1702 közé eső korszakát a holland 
történeti szakirodalom számos okból kifolyólag Gouden 
eeuw-nek, arany évszázadnak hívja. A ‘hosszú 17. század’ 
(1598–1714) Galilei, Newton, Descartes és Spinoza kora, 

11 Adalbert klempt, Die protestantische Universalgeschichtsschreibung vom 16. bis 
18. Jahrhundert = Mensch- und Weltgeschichte. Zur Geschichte der 
Universalgeschichtsschreibung, hrsg. Alexander Randa, Salzburg–München, 
1969, 205–244; haitsma Mulier, A Repertory of Dutch Early Modern 
Historiography..., i. m.
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a tágan értelmezett konfesszionalizáció, a barokk, vagy ép-
pen a kora újkor (esetleg a premodern) fogalommal írha-
tó le, melynek változó világképével kapcsolatban ma sem 
könnyű egyértelmű határokat megvonni, és a kora újkor 
magyar peregrinusainak sem lehetett egyszerű dolga filo-
zófiai, teológiai irányzatok közt dönteni. A Németalföldi 
köztársaság a menekültek országa volt megszületése óta: 
ha csak a protestáns kolóniát tekintjük, helyet talált itt a 
francia hugenotta (pl. Samuel Maresius Groningenben lett 
teológiai tanár), az angol disszenter (pl. William Ames /
Amesius/, franeker), a lengyel protestáns (pl. johannes 
Maccovius /jan Makowsky/ és Nicolaus Arnoldus, 
franeker), a német pietista ( johannes coccejus, franeker 
és Leiden), és a spanyol zsidó (pl. Benedictus Spinoza), s 
még megannyi vallási és világi eszmerendszer képviselője.

A 17. század elejétől ugyanis nemcsak a katolikus szel-
lemi-lelki megújulás vette kezdetét a barokk művészet és 
művelődés égisze alatt, hanem végbement egy kegyességi 
megújulás a protestáns világban, és azon túl is. formáját 
tekintve lehetett az integrálódó vagy szeparálódó kiskö-
zösség, felekezetileg akár protestáns, katolikus vagy ép-
pen zsidó mozgalom: a protestáns Nadere reformatie, pu-
ritánizmus, pietizmus, herrnhutiánizmus, metodizmus; a 
katolikus janzenizmus, és a zsidó haszid misztika néven 
egyaránt kitermelt önmagából egy, a konfesszionálódó val-
lási irányzatok racionalitásával szembenálló, érzelem- és 
élmény-központú vallásosságot.12 A kegyességi önelneve-
zések interkonfesszionálisak (pietas, piétè, devotio, divinity, 

12 hugh R. trevor–Roper, The General Crisis of the Seventeenth Century, Past & 
Present, 16(1959), 31–64; Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, ii, 
hrsg. carl Andresen, Göttingen, vandenhoeck & Ruprecht, 1980, 587, 653–
657; Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland: das Problem der 
“Zweiten Reformation”: Wissenschaftliches Symposion des vereins für 
Reformationsgeschichte [2. bis 5. Oktober] 1985, hrsg. heinz Schilling, 
Gütersloh, Mohn, 1985; Andreas holzem, Die Konfessionsgesellschaft. 
Christleben zwischen staatlichem Bekenntniszwang und religiöser Heilshoffnung, 
Zeitschrift für kirchengeschichte, 110(1999), 53–85.

Frommheit, frumkeyt, vroomheid), a mozgalmak pedig túl-
nyúlnak területi, vallási, nyelvi határokon. Az egyházzal 
mint szervezettel és a merev dogmatizmussal szemben 
a gyakorlatias, személyre szabott kegyesség iránti igény 
nőtt meg ekkor, és ezt a korban többen, de főként a 19-20. 
századi egyháztörténeti szakirodalomban az „újabb” vagy 
„második reformáció” néven illették.13 A mentalitástörté-
neti fordulat datálása mutatja, hogy milyen fáziskéséssel 
jelentkezett ez a szellemi áramlat a kontinens különböző 
pontjain. Angliában a 16. század végén (William Perkins 
a viszonyítási pont),14 német és holland nyelvterületen a 
16–17. század fordulóján következett be a lelki ébredés 
( johannes Arndthoz és Willem teelinckhez köthetően),15 
közép-Európában az 1640-50-es évektől virágzott ez az 
irodalom, amiről puritánizmus néven írt a hazai egyház-
történeti szakirodalom.16

A 17. század fordulóján még mindig jelentős több-
séggel rendelkeztek a katolikusok Németalföldön. A kü-
lönböző egyházi reformprogramok, melyeket a hollandiai 
egyháztörténész, Op ’t hof egységesen református pietiz-
musnak nevezett, a 17. században egymást sűrűn követ-
ték (Gisbertus voetiustól jodocus van Lodensteynen át 
herman Witsiusig), és tér nyílt a szektásodás felé is ( jean 

13 A neves cambridge-i történész, Peter Burke koncepciója szerint azonban ez is 
csak a reneszánsz megújulásának tekintendő, ahogy a reformáció is. Ld. Peter 
Burke, The European Renaissance: Centres and Peripheres, Oxford, Blackwell, 
1998 (The Making of Europe).

14 Robert tilmann kendall, The Puritan Modification of Calvin’s Theology = John 
Calvin: His Influence in the Western World, ed. W. Stanford Reid, Grand Rapids, 
Zondervan, 1982, 199–214.

15 Wilhelm koepp, Johann Arndt. Eine Untersuchung über die Mystik im Luthertum, 
Berlin, trowitzsch, 1912 (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der 
kirche, 13); Wilhelm Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus…i.m.; johannes 
Wallmann, Der Pietismus, Göttingen, vandenhoeck u. Ruprecht, 1990 (Die 
kirche in ihrer Geschichte, 4), O9.

16 ifj. Révész imre, A szatmárnémeti nemzeti zsinat és az első magyar református 
ébredés, Debrecen, Református traktátus vállalat, 1947 (Theologia, 6); Debre-
cen, Debreceni Református teológiai Akadémia, 1993, Reprint (DRtA Egy-
háztörténeti tanszékének tanulmányi füzetei, 27).
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de Labadie tevékenysége nyomán).17 A karteziánus gon-
dolkodók filozófiai, a coccejánusok teológiai területen kí-
séreltek meg újításokat a felsőbb szellemi köröket célozva 
meg ezzel. végül a politika meghiúsította elképzelések át-
strukturálódva jelentek meg a népi kultúrában. A francia 
hatások a gyakorlati teológia (Samuel Maresius, Labadie, 
Pierre jurieu) és a tudományos élet (René Descartes, Pierre 
Gassendi) terén hatottak, a német eredetű pietizmus 
( johannes coccejus, friedrich A. Lampe) pedig a szemé-
lyes kegyesség puritán elemeire volt hatással.18 A szellemi 
erjedés óriási mértékű lett: eredeti művek hatalmas meny-
nyisége jelent meg rövid idő alatt. A kezdeti francia-for-
dítások után (pl. jean taffin-nek, i. Orániai vilmos udvari 
lelkipásztorának a művei) az angol eredetű puritán művek 
tolmácsolásának időszaka következett el, s ezzel párhuza-
mosan élt a többi kulturális hatás is (1598-tól 1800 angol, 
250 német, 200 francia fordítással számol a szakiroda-
lom).19

A hollandiai függetlenségi háború, a konfesszionalizá-
ciós törekvések és a szélsőséges baptista irányzatok tér-
hódítása ugyanakkor egyaránt akadályozták a reformok 
akceptálását. A Nadere reformatie érdeklődésének közép-
pontjában nem véletlenül a szokások felülvizsgálata, az egy-
házfegyelem, a teokratikus vezetés illetve a sabbat-felfogás 
és gyakorlat állt. Nevében és célkitűzéseiben is a puritán 
hagyományt vitte tovább. A németalföldi protestánsok 
közt kétségtelenül az Angliát megjárt Willem teelinck 
tevékenységéhez köthető e lelki ébredés mind spirituális, 
mind könyvészeti értelemben. A puritánizmus és a pietiz-
mus határmezsgyéjén fekvő területen ugyanis akkor - és 
a mai tudományos életben is - kérdésként fogalmazódott 

17 Willem jan op ’t hof, Die Nähere Reformation und der niederländische reformier-
te Pietismus und ihr Verhältnis zum deutschen Pietismus, Nederlands Archief voor 
kerkgeschiedenis, 78(1998), 161–183.

18 Uo., 179.
19 Uo., 166–169.

meg, hogyan indult meg a 17. század elején Európában a 
vallási erjedés, és milyen köze van ehhez a holland Nadere 
reformatie (‘második, v. újabb reformáció’) nevű fogalom-
mal jelzett kegyességi irányzatnak. Már e rövid áttekin-
tés alapján is látszik, hogy Németalföld közvetítő szerepe 
kulcsfontosságú a térség vallási sokszínűségének megítélé-
sében, s részben annak kialakulásában.

A 17. századi kegyességi megújulással párhuzamosan 
a történelemről vallott felfogás is átalakult. A kor leg-
meghatározóbb európai eseménye a harmincéves háború 
(1618–1648) volt, mely a katolikus–protestáns viszonyt is 
átértelmezte, minthogy mindkét fél számára a teológiai-
vallási nézőpont volt meghatározó. A vallásháború kifeje-
zést szokás manapság vitatni, a kortársak azonban egymást 
apokaliptikus színben tüntetve fel az utolsó idők nagy 
ütközeteként szemlélték ezt a háborút.20 hollandia szel-
lemi hovatartozását tekintve nem mellékes, hogy a pfalzi 
választófejedelem és cseh király, v. frigyes a fehérhegyi 
csatát követően (1620) országából elmenekült és hágában 
telepedett le. Amikor 1622-ben a „téli király” tartományi 
székhelyét, heidelberg városát és egyetemét elpusztították 
a katolikus zsoldban álló tilly hadvezér és katonái, hatal-
mas fordulatot hozott ez a magyar pereginusok életében 
és történelemfelfogása terén is. A kelet-közép-európai 
református diákok legkedveltebb egyetemi központja át-
helyeződött Németalföldre, köszönhetően David Pareus, 
Szenci Molnár Albert és a franekeri tanárok közti jó vi-
szonynak. Az addigi főként wittenbergi történelemszem-
lélet melanchthoni paradigmáiban, majd Pareus irénikus, 
békéltető nézetrendszerében gondolkodó magyar diákok 
szembesültek a látható világ felekezeti megosztottságával, 
és annak dichotóm rendszerével.

20 Ács Pál, „Apocalypsis cum figuris”. A régi magyar irodalom történelemképe = Törté-
nelem - Kép: Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon: vezető 
a Magyar Nemzeti Galéria kiállításához: 2000. 03. 17. – 2000. 09. 24., szerk. 
Mikó Árpád, Sinkó katalin, Bp., MNG, 2000 (A Magyar Nemzeti Galéria 
kiadványai, 3), 48–62.
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Az egyházi beszédek telítődtek apologetikus irányult-
sággal, és újra felerősödtek azok a nézetek, melyek az egye-
dül igaz vallás képzetkörét rendezték történelmi korszak-
okba. Egyfelől az első tridenti zsinat folytán aktivizálódó 
katolikus propaganda és a jelentős európai vallásháború 
következménye a korabeli franekeri disputációk új történe-
lem-koncepciója és erőteljes katolikus-ellenes hangja (pl. az 
Amesius-féle Bellarminus enervatus néven megjelent 1625-
26-os disputációk legalább 60%-át magyar diákok dolgoz-
ták ki).21 Másfelől a franekeri tanárok (köztük is főként a 
nonkonformista Amesius, később a hugenotta Maresius, a 
lengyel protestáns Maccovius, majd pedig a német zsidó 
coccejus) világlátása saját üldöztetésük lenyomatát is őrzi, 
s ez kihatással volt egész teológiai rendszerükre, és az ál-
taluk képviselt kegyességre. A protestáns hollandiában ta-
nuló magyarok közül kiemelten sokan látogatták franeker, 
Leiden és utrecht egyetemeit, ahol ezekkel a nézetekkel a 
hivatalos (a kor szóhasználatával igazhitű), ún. protestáns 
ortodox keretek közt találkozhattak.

A nem ortodox magatartás értelmezése ugyanakkor 
elég széles spektrumot érintett. éppen a harmincéves há-
ború kezdetével esett egybe az az európai protestáns zsinat, 
amelyet Dordrechtben tartottak (1618–19). Ezen a gyű-
lésen ugyan az angol, francia (csak névleg voltak jelen), a 
német, a német-svájci és a hollandiai egyházak és Genf 
városa képviseltették magukat, de a meghozott döntése-
ket később a magyar, lengyel, stb. egyházak is érvényes-
nek tartották magukra nézve.22 A szigorú kálvinizmus hí-
veinek felfogása tükröződött a kiadott ún. Öt pont-ban, 

21 ferenc Postma, jan van Sluijs, Auditorium Academiae Franekerensis. 
Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität 
und des Athenäums in Franeker 1585–1843, Leeuwarden, fryske Akademy, 
1995, 87–96, 36/1625.6, 36/1625.7a, 36/1626.2, 36/1626.3, 36/1626.5a–g.

22 jos colijn, Egyháztörténelem. Előadások az egyetemes keresztyén egyház történe-
tének körképéhez, Sárospatak, Sárospataki Református Akadémia, 1996 (A Sá-
rospataki teológiai Akadémia Egyháztörténeti tanszékének kiadványai, 2); 
Uo., 2001, 238–242.

mely jacobus Arminius (1560–1609), leideni tanár néze-
teit helytelenítette a kegyelem-tan kérdésében; és ez volt 
tetten érhető a hamarosan napvilágot látott ún. Belga Bibli-
ában is (1622). A katolikus-protestáns ökumenét feszegető 
arminiánus/remonstráns tanok ennek ellenére teret nyer-
tek: 1634-től Amszterdamban már ebben a szellemben is 
lehetett tanítani.

A kor jellegzetes teológiai arculatát képviselte Samuel 
Maresius, francia hugenotta menekült (1599–1673), akinek 
az életműve a kontroverziák jegyében telt el. Pamfletjeiben 
harcolt a katolikusok és a lutheránusok ellen éppúgy, mint a 
dordrechti zsinat értelmében tévelygők (Socini, Arminius), 
de saját református protestáns professzor kollégái (voetius 
/utrecht/, jacob Alting /Groningen/, coccejus /Leiden/) 
és természetesen Descartes ellen is. A szekta, herezis kife-
jezés értelmezése vitatott volt ez időszakban, és számtalan 
vallási közösség élt az egyetemvárosok vegytiszta világán 
kívül, de nyilvánvalóan annak fizikai közelségében. A pro-
testáns szekták különböző nyelvű és felfogású közössége-
it (anabaptisták, metodisták, brownisták, independensek, 
kvékerek, mennoniták, stb.) az ortodox diákok is eseten-
ként meg-meglátogatták. Például Debreceni Ember Pál, 
az első magyar protestáns egyháztörténet szerkesztője 
Amszterdamban a barátaival gyakran vett részt a kvékerek 
gyűlésein, akiket azonban „kába eretnekek” néven említett, 
mivel „ſunt ii putidiſſ imæ Anabaptiſtarum reliquiæ”.23 Ez az 
érdeklődés azonban általában ritkaság számba ment, mivel 
a vallási szabályok egyik felekezet esetén sem szorgalmaz-
ták (sőt kifejezetten tiltották!) a nem igaz hitűekkel való 
társalkodást, feltéve, ha az nem missziológiai célt szolgált.

23 Debreceni Ember Pál, Innepi Ajandekul az Isten Satoraba fel-vitetett Szent 
Siklus Az-az: Az egész Christust valló Kereszténségtől bé-vétetett, Isten Ditsőségére, 
és a mi váltságunknak nagy Titkáról való szent Elmélkedésekre szenteltetett, Sátoros 
Innepekre alkalmaztatott, ’s hét Szakasyokra el-osztatott Tanítások…, kolozsvár, 
1700 (RMk i, 1556), 284.
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Az 1640-es évektől már ezek az universitasok sem vol-
tak többé a felekezeti egyneműség fellegvárai: a konzer-
vatív (voetius vezetésével) és a liberális (coccejus vezeté-
sével) irányultságú exegézis hívei egymásnak akaszkodtak, 
és 30 éven át elkeseredett harcot vívtak az egyetemi ka-
tedrán és a sajtó nyilvánossága előtt. Az emberi szabadság 
problémáit feszegették, a praxis pietatis körülményeit, ezek 
közt természetesen kérdés volt, hogyan valósul meg az is-
teni akarat a történelemben. Az ún. coccejánus exegézis 
olyan tipológiai rendszert alakított ki, amely a napi app-
likációt is lehetségesnek tüntette fel, hiszen azt vallották, 
hogy minden jelentősebb történeti eseménynek megvan 
az előképe a Bibliában. Míg az előbbi csoport a politikai 
hatalom abszolutista jellege mellett tette le a voksát, az 
utóbbi közelebb állt a híres németalföldi filozófus, justus 
Lipsius demokrácia-modelljéhez. A németalföldi teoló-
giai villongások végül iii. Orániai vilmos beavatkozására 
csillapodtak le: a helytartó feloldotta a teológiai küzdelmet 
egy kompromisszummal, megosztva a két csoport között a 
teológia rendszeres és gyakorlati tanszékét.24

Az Amesius- és Maresius-féle hitvitázó hév és világ-
kép megítélésénél ugyanakkor szembe kell néznünk azzal 
a ténnyel, hogy ekkor bomlott meg az addig ezer évig egy-
ségesnek vélt vallási világkép fizikai és metafizikai szin-
ten egyaránt. Ezt a faktort szemlélteti tofeus Mihály, 17. 
század végi erdélyi püspök egyik prédikációjának kijelen-
tése: „Mind az eget, mind a’ földet el-akarja venni, ez az 
iſtentelen világ az iſtentűl: Az eget a’ Philoſophuſok, a’ föl-
det e’ világi hatalmaſságok”, majd felsorolja „copernicus, 
Galilæus, hobbes, Gaſſendus, cartheſius” nevét.25 Az óko-

24 israel, The Dutch Republic…, i. m., 668–669.
25 [tofeus Mihály], A’ Szent Soltárok resolutioja, és azoknak az Erdélyi fejedelmi 

Evangelica Reformata, udvari Szent Ecclesiara, Lélek és Igasság szerint való szabá-
sa, leírta: tiszaújhelyi istván, Óvári keszei jános, kolozsvár, 1683 (RMk i, 
1302), 274. A beszéd az 53. zsoltár magyarázataként hangzott el a gyulafehér-
vári fejedelmi udvarban 1679. dec. 12-én.

ri görög metafizikai világkép és vele együtt a természet 
és a társadalom rendjének isteni mozgatásába vetett hit 
dőlt meg a 16–17. században. A katolikus világban Pierre 
Gassendi (1592–1655), a párizsi college Royale matema-
tika tanára kopernikusz és tycho Brahe műveit jelentet-
te meg, ám itáliában ekkor (1634) zajlott le a Galilei-per. 
A mégoly szabad lelkületű hollandiában Descartes sem 
merte a módszertani fejtegetéseit sokáig kiadni. Nem vé-
letlen, hogy a francia filozófus állandóan vándorolt: 1628-
1649 között megszakításokkal hollandiában élt, de kilenc 
városban 24-szer cserélt lakhelyet. könyveit az ortodox 
körök utrechtben és Leidenben elítélték, majd pedig el-
égették. A szellemi küzdelem két oldalát híven szemlélteti, 
hogy egyik oldalról az 1641-es Elmélkedések a módszerről 
című híres írásának második kiadásához korabeli neves te-
ológusok és filozófusok (pl. hobbes, Gassendi, Schotanus) 
készítettek magyarázatokat, sokszor az eredeti téziseket is 
cáfolva, és érveikben a kutatást a teológia szolgálóleánya-
ként (ancilla teologiae) jelenítették meg. Másik oldalról pe-
dig korán megindult az egyensúlyozás a teológiai és a filo-
zófiai tudományok között, ezt szolgálta Arnold Geulincz/
Geulinckx (1624–1669), hollandiai katolikusból protes-
tánssá lett filozófus-teológus okkazionalizmusa.

Ehhez mérten merész cselekedetnek tűnhet, hogy az or-
todoxként jellemzett Szatmárnémeti Mihály (1638–1689) 
franekerben 1664 májusában megvásárolta Gassendi 
egyik kolligátum-kötetét; ugyanakkor jele annak, hogy a 
vitát követően 20 évvel már lehetett ilyen ‘eretnek-köny-
vet’ is hazaszállítani.26 Erről publikálni hazai körökben 
azonban még sokáig nem tartozott a megtűrt formák közé. 
Szilágyi tönkő Márton, debreceni tanár saját korszerű 
karteziánus filozófia tankönyvéből oktatott, de ezt a köte-
tet is csak nehézségek árán és heidelbergben tudta meg-

26 Ld. az Academia Republici Româna (cluj Napoca/kolozsvár) régi könyves 
állományából Szatmárnémeti tulajdon példányát, jelzete: BMv R. 81464.
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jelentetni.27 Debreceni Ember Pál kolozsváron 1700-ban 
kiadott prédikációs kötete, a Szent Siklus számtalan fizikai 
és történetteológiai kérdést ütköztet, de a Descartes-hoz 
fűződők esetén egyszer sem nevesítette a gondolkodókat, 
és a francia filozófust sem. A saját használatra alkalmazott 
kéziratos anyagaiban azonban nagy megbecsüléssel szólt 
a „Nobilis Philosophus”-ról és művéről.28 A korszerű tu-
dományos felfogás fogalmai tehát már a teológiai érvelés 
részévé váltak, de még nyilvános alkalmazása előtt nem 
hárult el minden akadály magyar földön.

Ehhez mérten nem illett dicsekedni egyéb közveszélyes 
gondolkodók hollandiai barátságával sem: így kevés fiatal 
protestáns lelkipásztor látogatta Leidenben Arminiust, 
és a remonstránsnak tűnő hugo de Grootot (Grotius, 
1583–1645), hasonlóképpen a zsidó közösségből kitaga-
dott filozófust, a Tractatus Theologico–Politicus névtelen 
szerzőjét, Baruch Spinozát, különösen, hogy utóbbinak 
leideni és hágai szállásadói még ráadásul mennoniták 
voltak. Ezzel szemben Amszterdamban a nagytekintélyű 
zsidó rabbi, Spinoza egykori tanára, az új fordítású héber 
Biblia kiadója (Amszterdam, 1635), Menasseh ben israël 
(1604–1657) esetében két albumbejegyzés is tanúskodik 
arról, hogy lelkipásztorok 1653–54-ben tiszteletüket tet-
ték előtte, akik jellemzően erdélyi unitáriusok voltak: Pauli 
istván és Árkosi Benedek.29 Politikai tekintetben sokkal 
veszélyesebb volt, de már idős ember a cseh testvérek 
püspöke, jan Amos komensky (comenius), aki élete alko-

27 Szilágyi tönkő Márton, Philosophia Ad usum Scholarum præsertim Debrecinæ 
Applicata Hugo: multa sciunt; sed se ipsos nesciunt; Cum summa Philosophia sit 
Cognito Svi. Dissentire duos animis de rebus iisdem In columni licuit semper 
amicitia, heidelbergæ, Samuelis Ammonii, 1678 (RMk iii, 2899); tóth Béla, 
A puritanizmus és a természettudományok, Theológiai Szemle, Ú. f. 21(1978), 
351–353.

28 csorba Dávid, „A sovány lelket meg-szépíteni”. Debreceni prédikátorok (1657-
1711), Debrecen, hernád, 2008 (Nemzet, Egyház, Művelődés, 5), 214–216.

29 ferenc Postma, Arian verheij, Vijf album-inscripties van Menasseh ben Israel. 
Een eerste kennismaking, Alef Beet, 11(2001/2), 23–32, 28., 30–31.

Debreceni diákok 17–18. századi viseletben
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nyán, amszterdami tartózkodása idején is fogadott magyar 
vendégeket.30 Peregrinus diákként a későbbi kolozsvári es-
peres, Szatmárnémeti Mihály és két társa vállaltak utoljára 
nevezetes megbízást. Szatmári András albumának bejegy-
zése szerint 1667. szeptember 8-án látogatták meg az idős 
tudóst, aki magyarországi és erdélyi ismerőseinek (többek 
között tofeus Mihálynak és czeglédi istvánnak) küldött 
személyre szóló latin üdvözlőlevelet és könyveket, atyai ta-
nácsokkal és utasításokkal.31

Ekkorra a teológiai vitákban résztvevők első nemzedé-
ke már nincs az élők sorában, a metafizikai szemléletben 
bekövetkezett válsághangulat is lecsengett. A szimboliku-
san Descartes nevéhez köthető szemlélet beépült az addig 
megbonthatatlannak látszó teológiai gondolkodásba, és 
jótékony hatással lett a történetteológiára is. jellemzően a 
hollandiai tanárok közül az utrechti és leideni egyeteme-
ken oktató hermannus Witsius (1636–1708) megalkotta 
a voetianus-coccejánus szintézist. hozzá hasonlóan újító 
módon szólaltatta meg a történelemről való gondolkodást 
az egyháztörténész, id. fredericus Spanhemius (1632–
1701) és professzortársa christophorus Wittichius (1625–
1687) a leideni, és id. campegius vitringa (1659–1722) a 
franekeri universitasról: az előbbi tanárok a filozófia és a 
természetfilozófia terén, míg az utóbbi a történelmi prófé-
cia terén alkotott meghatározó műveket.

A magyar protestáns diákok vallási elzárkózás-elfoga-
dás attitűdje (a nem protestánsok, a nem ortodox hitűek, a 
filozófusok, a rabbinikusok, stb. viszonyában) folyamatos 
oszcillációt mutat a 17. században, s ez jelentős adaptációs 
nehézséget jelent: főként, mivel a hazaérkezett peregrinust 

30 vizkelety András, Magyar diákok Comeniusnál 1667-ben, itk, 71(1967), 190.
31 herepei jános, Művelődési törekvések a század második felében, szerk. keserű 

Bálint, Bp., MtA irodalomtudományi intézet, Szeged, jAtE, 1971 (Adattár 
Xvi–Xvii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, iii), 408; Makkai 
László, A Kollégium története 1654-től 1703-ig = A Sárospataki Református Kol-
légium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, szerk. a tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület Elnöksége, Bp., Református Zsinati iroda, 1981, 80.

itthon is kikérdezték, és vallást kellett tennie, hogy nem 
hozott újítást külföldről sem rítusban, sem életmódban. A 
közösség határérzékelése, frontier-tudata feltétlenül iden-
tifikációs, de az 1670-es évektől apologetikus eljárásként 
értelmezendő az erősödő katolikus ellenreformációval és 
az állandóan változó magyar politikai légkörrel szemben.32 
A holland–magyar kapcsolattörténet szempontjából je-
lentős pillanat ez idő tájt a gályarabok kiszabadítása, mely 
szintén befolyásolta a történelemben cselekvő istenről al-
kotott képet. A hollandiai protestantizmus jelentős anyagi 
áldozattal és óriási szervezői intelligenciával járt el a meg-
alázott református prédikátorok ügyében, mely tevékeny-
ség könyvészetileg is meghatározó eredményeket hozott 
(különösen is a Leydekker–hornius féle történelmi kiad-
ványokban).33 A számtalan nyelven és formában kiadott 
újkori ‘mártírakták’ önigazolásként hatottak a protestáns 
történetszemlélet fikciójára. A szenvedés és a szabadulás 
emléke mindamellett az egyházra, és nem a személyekre 
vonatkozva élt tovább a „csendes ellenreformáció” hosszú 
éveiben.34

Ennek a korszaknak kétségtelenül a lezárását jelenti a 
Debreceni Ember Pál-féle első teljes magyar egyháztörténet 
megjelentetése, mely comenius unokájának, jablonskinak 
a közvetítésével, friedrich A. Lampe, utrechti, majd bré-
mai teológiai tanár átszerkesztésében, de napvilágot látott. 
Ennek révén a magyar egyháztörténet, még ha megkés-
ve, töredékes és leíró formában is, de bekerült az európai 

32 Dávid csorba, Frontier existence as the Self-image of the Hungarian Reformed 
Church in the Seventeenth Century (1606-1711) = Calvinism on the Peripheries: 
Religion and Civil Society in Europe, ed. by Ábrahám kovács, Béla Levente 
Baráth, Bp., L’harmattan, 2009, 217-235.

33 Bujtás László Zsigmond: A pozsonyi vésztörvényszékről…,, i. m.; Michiel de 
Ruyter és Magyarország, szerk. Bitskey istván, Pusztai Gábor, Debrecen, DE 
Néderlandisztika tanszék, 2008.

34 Bucsay Mihály, A gyászévtized drámája és a résztvevők külföldi kapcsolatai, 
Theológiai Szemle Ú. f., 19(1976), 182.
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protestáns történeti köztudatba.35 A már Ember Pál pré-
dikációiban is tetten érhető finom disztingválás, amelyet 
történelmi tézisek (rabbinikus iskolák, németalföldi kor-
társ polémiák, protestáns irányzatok) esetén alkalmazott, a 
18. század közepére olyan módon rögzült, hogy az egyházi 
beszédekben (pl. hermányi Dienes vagy Nádudvari Péter) 
beazonosíthatók az egyes vitatott kérdések és képviselőik, 
de már nem a polémia, hanem az exegetika segédeszköze-
ként. köszönhető ez nemcsak a lelkipásztorok személyisé-
gének, hanem még inkább a megváltozott körülményeknek. 
A 18. század közepére elmúlt az az idő, amikor a protes-
táns prédikátorok még kvázi politikai-hatalmi tényezőként 
szólalhattak meg a történelem színpadán. Az elmúlt korok 
teológiai, exegetikai vitái a felvilágosodás korára letisztul-
tak, és egyben érvényüket is vesztették.

*

Az általam felvetett téma megközelítésének nehéz-
ségét hadd jellemezzem zárásként egyetlen jelenséggel: 
voetius megítélésével. Az utrechti teológus, lelkipásztor 
nevéhez zömében teológiai disputációk, hitviták és egyhá-
zi beszédek kötődnek. Az ő világát így viszonylag egyszerű 
körüljárni, minthogy a hollandiai református prédikációk-
ról külön bibliográfiák, és életrajzírói lexikonok születtek 
az elmúlt negyven évben, melyeket zömmel a református 
ortodoxiát, a szigorú kálvinista vallási irányzatot képvise-
lő csoport készített el, főként Willem j. op ’t hof és fred 

35 friedrich Adolf Lampe, [Debreceni Ember Pál], Historia Ecclesiae Reformatae 
in Hungaria et Transsylvania inter perpetua certamina et afflictiones a primordiis 
praecipue repurgatorum sacrorum ad recentiora tempora per Dei gratiam conservatae: 
ex monumentis fide dignissimis a viro quodam doctissimo magnam partem congesta, 
trajecti ad Rhenum, Poolsus, 1728.

A. Lieburg vezetése nyomán.36 Az általuk képviselt Nadere 
reformatie-nak nevezett protestáns kegyességi irányzat kü-
lönbözik az egyetemi vitákról ismert (voetius, coccejus, 
Labadie, stb.) személyekhez köthető szellemi csoportoktól. 
A fenti lelkészekből, teológusokból és történészekből álló 
kutatócsoport az 1970-es évek derekától törekszik arra, 
hogy felekezeti identitását és múltja reprezentációját a kor-
szak kutatásában elismertesse.37 Már megírták a hollandi-
ai pietista jellegű irányzatok (hervormd irányzat, Nadere 
reformatie, precízek, etc.) jelentésváltozásának történetét, és 
annak historiográfiáját is, kiemelve abban Gisbert voetius, 
Theodor á Brakel és Willem teelinck szerepét.38

36 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, 1–6. 
vols, eds. Doede Nauta et al., kampen, kok, 1978–2006 (röv. BLGNP); 
Schatkammer van de gereformeerde theologie in Nederland (c. 1600 – c. 1800). 
Bibliografisch onderzoek, red. jan van der haar, veenendal, Antiquariaat kool, 
1987; Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie, 1–3. vols., red. t. Brienen 
et al., kampen, De Groot Goudriaan, 1987–1993; Repertorium van Nederlandse 
hervormde predikanten tot 1816, 1–2 vols, red. f. A. van Lieburg, Dordrecht, 
van Lieburg, 1996; Bibliografie van het gereformeerde Piëtisme in Nederland tot 
±1800, sameng. door frans W. huisman, Woudenberg, Op hoope, 2001 (röv. 
BPN, az interneten is elérhető, a www.ssnr.nl lapról).

37 Willem jan op ’t hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598–
1622, Rotterdam, 1987; c. A. van der Sluijs, Puritanisme en Nadere reformatie: 
een beknopte vergelijkende studie, kampen, De Groot Goudriaan, 1989; teunis 
Brienen, De Nadere Reformatie en het Gereformeerde Piëtisme, ’s-Gravenhage, 
Boekencentrum, 1989; fred A. Lieburg, Piëtistische lectuur in de zeventiende en 
achttiende eeuw, Documentatieblad Nadere Reformatie, 13(1989), 73–87.; jan 
van den Berg, Die Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden = Der 
Pietismus vom siebzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert, i, hrsg. v. Martin 
Brecht, j. van den Berg, Göttingen, vandenhoeck & Ruprecht, 1993 
(Geschichte des Pietismus, 1), 57–112; teunis Brienen, Theologische Aspecten 
van de Nadere Reformatie, ’s-Gravenhage, Boekencentrum, 1993; fred A. 
Lieburg, From Pure Church to Pious Culture: The Further Reformation in the 
Seventeenth-Century Dutch Republic = Later Calvinism: International Perspectives, 
ed. W. fred Graham, kirksville, truman State univ., 1994 (Sixteenth century 
Essays & Studies, 22), 408–430; Willem van ’t Spijker, R. Bisschop, W. j. op 
’t hof, Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed, Zoetermeer, 
Boekencentrum, 2001; W. j. op ’t hof, Het gereformeerd Piëtisme, houten, Den 
hertog, 2005.

38 cornelius Graafland, W. j. op ’t hof, fred A. Lieburg, Nadere Reformatie: 
opnieuw een poging tot begripsbepaling, Documentatieblad Nadere Reformatie, 
19(1995), 111–118.; Op ’t hof, Het gereformeerd Piëtisme…, i. m.
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A jelenlegi egyházi közeg írói azonban a saját irá-
nyuknak megfelelően jelenítik meg a dordrechti kánonok 
(1619-) utáni kort. ha kizárólag a protestáns ortodoxia (a 
korabeli hervormd egyház) mai történeti tanulmányokban 
való szerepét vizsgáljuk meg, akkor is szembetűnik, hogy a 
meghatározó teológus és közéleti személyiségről, Gisbert 
voetius, utrechti professzor alakjáról igen változatos képet 
alkotnak a különböző protestáns vallási-teológiai csopor-
tok. vitatott ezek alapján, hogy a kora újkori protestáns te-
ológiai gondolkodás megújítóját vagy éppen a skolasztikus 
teológust tiszteljük benne; esetleg a protestáns ortodoxia 
morálfilozófusát vagy a tolerancia reformer szellemű gon-
dolkodóját; netán a protestáns hitviták előidézőjét vagy a 
másság (iszlám, nők, eretnekek) elvhű képviselőjét.39 Aki 
pedig ezek után éles határokat, iskolákat, szemléleti para-
métereket kíván megkülönböztetni a 17. századi történe-
lemszemlélet kérdésében, annak előbb a saját pozíciójáról 
kell képet alkotnia ebben a kontextusban, mind a protes-
táns hagyományhoz, mind a kutatási módszerhez viszo-
nyítva. Ez pedig alapvető történetfilozófiai, módszertani és 
kegyességi tisztánlátást is igényel.

39 De onbekende Voetius: voordrachten wetenschappelijke Symposium Utrecht 3 maart 
1989, reds. j. van Oort, c. Graafland, A. de Groot, O-j. de jong, kampen, 
kok, 1989; W. van ’t Spijker, Vroomheid en wetenschap bij Voetius, Apeldoorn, 
1998 (Apeldoorse Studies, 37); f. A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in 
Utrecht. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta, Rotterdam, Lindenburg, 
1995; De scholastieke Voetius. Een luisteroefening aan de hand van Voetius’ 
Disputationes Selectae, reds. Willem j. van Asselt, Eef Dekker, Zoetermeer, 
Boekencentrum, 1995; W. j. van Asselt, Voetius, kampen, De Groot Goudrian, 
2007; Andreas i. Beck, Gisbert Voetius (1589–1678). Sein Theologieverständnis 
und seine Gotteslehre, Göttingen, vandenhoek & Ruprecht, 2007 (forschungen 
zur kirche- und Dogmengeschichte, 92).

A trópusok édes illata
Radnai István naplója

Pusztai Gábor

Radnai istván 1914-1916 között írott naplója 2001-ben 
került elő hollandiában. A napló két részből áll. Az első 
részben (1914. április 12.-július 19.) szumátrai útját írja le, 
második részében (1914. augusztus 4.- 1916. március 30.) 
tüzérhadnagyként megélt frontélményiről számol be. Az 
alábbiakban a napló első részéről és annak hátteréről lesz 
szó. A napló a holland-magyar kapcsolatok egyik külön-
leges láncszeme és egyben egyedülálló kordokumentum. 
Egy idegen szemével mutatja be az akkori holland gyar-
matokon uralkodó viszonyokat, a fehér gyarmatosítók és a 
bennszülött lakosság életét, a gazdasági, társadalmi helyze-
tet, a kor szellemét. Az olvasó a naplót olvasva szinte érzi a 
trópusok édes illatát. 

Radnai anyai ágon az itthon kevéssé ismert író és uta-
zó Székely László1 unokatestvére volt. Székely édesanyja, 
Radnai kornélia, Rothfeld Ábrahám és Berner johanna 
leánya, 1862 márciusában született. Az anyakönyv érde-
kes módon csak a születési hónapot tünteti fel, de a napot 
nem.2 kornéliának még két testvére volt, az 1850. február 
14-én született ferenc és az 1861. szeptember 5-én szü-
letett Malvin. valószínűleg ferenc volt az apja Radnai 
istvánnak, akivel Székely László 1914 elején útra kelt az 

1 Pusztai Gábor, Egy hazánkfia a holland gyarmati irodalomtörténetben, Debreceni 
Szemle, 1998/2, 222-236.

2 Ajak község izraelita anyakönyve ivB/425 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
levéltár, Nyíregyháza
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akkori holland gyarmat Szumátra felé.3 Székely László Ős-
erdőktől az ültetvényekig című önéletrajzi ihletésű könyvé-
ben leírja, hogy véletlenül került a kezébe egy levél, amit 
egy ismerősének az ismerőse írt Szumátráról: 

„és olvasom az ismeretlen Bandi levelét: … ’a szi-
get még elég vad és kultúrálatlan … a keleti parton 
egy, a sziget nagyságához képest elenyészően csekély 
helyen van egynéhány ültetvény, meg egy város. A 
sziget többi része kultiválatlan őserdő. jungle, ember 
nem járta hely. Út, vasút majdnem semmi. földet 
ingyen lehet kapni, amennyit csak akar az ember. De 
akinek nincs pénze az erdőirtásra, elszegődik egy ül-
tetvényre felügyelőnek. Állás mindig akad. A fehér 
ember nagyon kapós. képzettség nem kell, csak jól 
kell tudni ordítani a kulikra. fizetés havi kétszáz hol-
landi forint, szabad lakás, ingyen szolgaszemélyzet, 
bungalow, orvosi kezelés, patika és postaköltségek. 
Azon kívül a tiszta nyereség öt percentje. Nyolc év 
szolgálat után nyolchavi szabadság teljes fizetéssel és 
haszonrészesedéssel. Minden év szolgálat után havi 
ötven forint fizetésemelés négyszáz forintig. Nagy-
vad sok van, annyi a tigris mint otthon a nyúl…’
Egy hirdetőoszlopnak támaszkodom… kétszáz fo-
rint! … földet ingyen kapni. Amennyi csak kell… 
jungle és bungalow! … ha egyébért nem is, ezért a 
kettőért mindenesetre kimegyek. Meg aztán a para-
facsákó…”4 

A levél szerzője, a könyvben szereplő Bandi valószínű-
leg Mészáros András volt, akit Radnai naplójában említ, és 

3 Szumátra az indonéz szigetvilág egyik legnagyobb szigete. A mai indonézia 
holland indiák (Nederlands-indië) néven a függetlenség kivívásáig, 1949. de-
cember 27-ig, hollandia legnagyobb gyarmata volt. 

4 Székely László, Őserdőktől az ültetvényekig, Budapest, utazási könyvek kiadó-
hivatala, 1935, 9.

aki ekkor már Deliben ültetvényes tebingtingi település 
közelében.5 A levélből áradt a kaland, a másság, az egzo-
tikum. ugyanakkor kitörést is jelenthetett a mindenna-
pok semmittevéséből. Ez a levél lehetőséget csillantott fel 
Radnai és Székely előtt, akik valószínűleg belefásultak már 
a kilátástalanság érzésébe. Mielőtt elolvasta volna a levelet 
a főhős „csendesen unatkozva” ődöngött az utcán, és mint 
írja: „Dolgom – mint rendesen – nem volt, az időt pedig 
valamivel agyon kellett ütni.”6

Radnai és Székely fiatalon vágtak bele a nagy kalandba, 
mindketten 21 évesek voltak. Nem nagyon volt perspektí-
vájuk a háború küszöbén álló Osztrák-Magyar Monarchi-
ában. felsőfokú végzettségük nem volt. Biztos megélhetés-
sel sem rendelkeztek, csak sodródtak az árral Budapesten. 
Az önálló egzisztencia megteremtésének esélye is nagyban 
szerepet játszhatott a döntésben. Székely így ír a hatásról 
melyet Mészáros levele gyakorolt rá: 

„kétszáz hollandi forint, az négyszáz korona. Sza-
bad lakás meg bungalow… főként bungalow … és 
szabad postaköltség. Az vajon miért van? öt év 
múlva négyszáz forint, azaz nyolcszáz korona. kinek 
van itthon ennyi fizetése?! jános bátyám harminckét 
éve van a MÁv-nál és mégsincs annyi jövedelme. és 
ha jól megy, csinálok egy ültetvényt. A földet úgyis 
ingyen adják.”7

Radnainak sem jobbak a kilátásai. Mindenfélébe bele-
kezdett már, hogy pénzt keressen. Erről így vall naplójá-
ban:

5 f. kleian, Adresboek van geheel Nederlands-Indië, Batavia, kolff, 1918.
6 Székely, i. m., 9.
7 Uo., 10.
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„voltam már textiltechnikus-jelölt, gazdálkodó, ka-
tona, hivatalnok és vigéc, majdnem lapszerkesztő, 
most ültetvényes-jelölt. talán nem sokára hajópin-
cér, vagy fűtő és azután fotográfus. hát egy alig 22 
éves ember alig kívánhat és képzelhet magának vál-
tozatosabb sorsot.”8  

Székely László számára szintén nem sok jóval kecsegtet 
a jövő Magyarországon. Befejezetlen gimnáziumi tanul-
mányai Debrecenben az egyetlen biztos pont a képzettsé-
gét illetően. 1906 júniusában, 5 osztály elvégzése után, 14 
évesen otthagyta a Debreceni katolikus főgimnáziumot. 
Anyja halála után Budapestre költözött apjával és testvére-
ivel, és itt melegíthette fel a rokoni szálakat unokatestvéré-
vel, Radnai istvánnal is. jövőképe nem volt túl rózsás. Erről 
önéletrajzi ihletésű könyvében így ír: 

„Dehát idehaza mihez kezdjek? Elmenjek egy bank-
ba vagy valami vállalathoz írnoknak? húsz, harminc 
év múlva talán lehetek könyvelő, vagy cégvezető. 
Diplomás pályára már nem mehetek. Arról lekés-
tem. csak valami bankba vagy biztosítóba. harminc 
év múlva osztályvezető. De addig egy piszkos, do-
hos szobában meghúzódni holmi nyegle, kötekedő 
felettes előtt? Stréberkedni, hazudozni, embereket 
kitúrni a helyükről, mint Géza, aki színész akart 
lenni, de egy fehérnemű importőrnél gyakornok lett 
és már három éve egyébről sem tud beszélni, mint 
barchetről, műselyemről, Schlesinger úr erőszakos-
kodásáról és az esetleges előmenetelről. Most azon 
igyekszik, hogy a nyitandó balmazújvárosi fiók ve-
zetését rábízzák. Pedig hamletet és Lear királyt 
szeretett volna játszani. én is elmenjek fehérnemű 
importőrnek? (…) én nem akarok megpenészedni 
Balmazújvároson.”9

8  Radnai István naplója. – kézirat. A másolat Pusztai Gábor tulajdonában.
9 Székely, i. m., 10.

A kilátástalanság, az elkeseredettség, a perspektívák hi-
ánya és minden bizonnyal némi kalandvágy sarkallhatta 
a fiúkat, hogy elszánják magukat a nagy lépésre. Székely 
már említett műve szerint Radnai szerezte meg a pénzt az 
útiköltségre. Egy nagynénje előre, még életében kifizette 
neki az örökségének ráeső részét. Így sikerült egy kisebb 
vagyonból menetjegyeket és az úthoz szükséges felszere-
lést megvásárolniuk.  Az indulás Radnai szerint mégis ne-
héz volt: 

„Szép, verőfényes húsvétvasárnapjának késő dél-
utánja. Nehéz volt a búcsú a mieinktől, nagyon nehéz. 
Mindannyiunk homloka mögött egy nagy kérdőjel 
nehézkedik. Mindnyájan arra gondolunk, mit hoz a 
jövendő? jobb lesz-e mint ebben az édes, de mégis 
kegyetlen gyűlöletországban volt. Neki indultunk 
hát ennek a hosszú-hosszú, csak sejtelmes, vészter-
hes útnak, hogy két kezünk nehéz munkájával va-
gyont, boldogságot szerezzünk, hogy majd meglett 
férfikorunkban, ha sikerült minden nehézséget le-
küzdeni megelégedetten élvezzük fiatalságunk lázas 
munkájának gyümölcsét odahaza, szép hazánkban. 
No de félre a szentimentalizmussal, mindig untattak 
a frázisok, ha igaz szívből, elérzékenyültségből fa-
kadtak is. Mit érdeklik az én gondjaim a másik vagy 
harmadik embertársamat.  De hát mégis, mint a 
Tolnai Világlapja érdemes szerkesztője megjegyezte, 
a pesti fiatalság 90%-a nem volt még túl Alagon.10 
Nálunk egy ilyen vállalkozás, a távoli indiákra men-
ni, ott pénzt gyűjteni, még meglehetősen szokatlan 
fogalom.”11

10 Alag – község Budapesttől északra a Duna bal partján, ma Dunakeszi része. 
11 Radnai István naplója.
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Székely László és unokatestvére Radnai istván 1914. 
április 12-én hagyták el Magyarországot, ahonnan Geno-
va, Nápoly, Port Said, colombo útvonalon a Norddeutscher 
Lloyd Prinz Ludwig nevű gőzösén eljutottak a Malakka-
félsziget Penang nevű kikötőjéig. innen a Malaya nevű gő-
zössel indultak a holland gyarmatok felé, s a Sumatra Post 
utaslistájának tanúsága szerint 1914. május 7-én érkeztek 
meg Medanba, Szumátra északkeleti részének legnagyobb 
városába.12  

Deli és a trópusok bűze

Székelynek és Radnainak valószínűleg fogalma sem volt 
arról, hogy hová kerültek. Szumátra északkeleti része, me-

12 „Passagiers-aangekomen” = Sumatra Post, 1914. május 11.

lyet Delinek hívtak, a holland gyarmatokon belül is hírhedt 
helynek számított.13 Delit úgy emlegették, mint a holland-
indiai vadnyugatot. Olyan terület volt ez, ahol a kormány-
nak, elegendő eszközök hiányában, nem volt lehetősége, 
hogy érvényesíteni tudja hatalmát s így az ültetvényesek 
részéről napi gyakorlatnak számított az önbíráskodás, mely 
sokszor kegyetlen, véresen könyörtelen formát öltött, volt 
hogy a bennszülött munkás halálával végződött. A 20. 
század elején Deliben az ültetvényeken olyan bennszülött 
munkások, kulik dolgoztak, akiket kínából, vagy jáváról 
csalogattak Szumátrára. A helyi lakosság, a batakok nem 
voltak hajlandóak az ültetvényeken dolgozni, ezért mesz-
szebbről hozták a nélkülözhetetlen munkaerőt. A benn-
szülötteket jáván és kínában szép ígéretekkel és viszonylag 
magas előleg kifizetésével vették rá a szerződés aláírására. 
Az írástudatlan bennszülöttek, miután a szerződést ellát-
ták kézjegyükkel, legtöbbször három keresztet biggyesz-
tettek oda, tulajdonképpen hosszú évekre eladták magukat 
az ültetvényes társaságnak. Ez a „kontrakt-kuli-rendszer” 
gyakorlatilag nem volt más, mint rejtett rabszolgatartás.14 
Az ültetvényeken kemény volt az élet nem csak a kuliknak, 
de a fehéreknek is. Az ültetvényes társadalom csúcsán az 
ültetvény ügyvezetője vagy menedzsere állt, akit hollandul 
„administrateur”-nek hívtak, de akit a bennszülöttek ma-
lájul „tuwan besar”-nak neveztek, ami „nagy urat” jelent. 
Az ügyvezető a fehér vagy félvér munkafelügyelők mun-
káját ellenőrizte, akiket hollandul „assistent”-nek, malájul 
„tuwan ketjil”-nek vagyis „kis úrnak” neveztek. Egy-egy 
assistent több száz kulinak parancsolt, akik közül benn-
szülött segítőket, úgynevezett „mandur”-okat választott 
maga mellé. A mandur felelt az ő csoportjába beosztott 
kulikért és ő jelentett a fehér munkafelügyelőnek. Szolgá-

13 R. Meijer, ‘Ik heb altijd in een heel kleine kring geleefd’,  Elsevier, 1995. április 1., 
86-89.

14 h. Buiter, Nederlands-Indië (18300-1949), een kolonie in ontwikkeling, utrecht/
Antwerpen, kosmos, 1993, 69.

A Deli Spoorweg Maatschappij (Deli Vasúti Társaság) állomása a belawani kikötő-
ben. A társaságot 1883-ban alapították a Deli Maatschappij (Deli Társaság)
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lataiért plusz juttatásokat kapott. Magasabb volt a fizetése, 
mint a kuliknak, kalapot, botot hordhatott, sőt a tuwan fe-
leséget is adhatott neki, ami nagyon nagy szó volt, hiszen az 
ültetvényes társadalom egy kifejezetten férfitársadalom volt. 
A nők ritkaságszámba mentek, sorsukról a fehér munkafel-
ügyelő döntött. ő mondta meg, hogy melyik kulinak vagy 
mandurnak lehet asszonya. De ha úri kedve úgy kívánta, a 
fehér munkafelügyelő megtartotta magának a bennszülött 
nőt. A fehérek kétségtelenül az ültetvényes társadalom csú-
csát alkották. Nem csak hogy privilegizált helyzetben voltak, 
hanem szó szerint élet-halál urai voltak. kiskirályokként 
uralkodtak a bennszülöttek felett a 20. század elején. 

Az ültetvényeken kemény és monoton volt a munka. 
tizennégy napon keresztül dolgoztak egyfolytában, nap-
keltétől napnyugtáig. vasárnap, ünnepnap nem volt, se 
karácsony, se húsvét. havonta két szabadnap járt a munká-
soknak, és a munkafelügyelőknek is. A kulik ekkor kapták 
meg kétheti bérüket is, ezt a napot nevezték hari besar-
nak15. A kulik minden esetben az ültetvényen maradtak,16 
15 Malájul szó szerint nagy napot jelent.
16 L. de jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Leiden, 

Nijhoff, 1984, 133.

a fehér munkafelügyelők viszont felkerekedtek és a trópusi 
hőségben, órák hosszat tartó kocsizás után megérkeztek 
Medanba, Deli legnagyobb városába, üzleti központjába. 
itt egy étteremben (általában a hotel De Boer nevű szállo-
da éttermében) összegyűltek, és másnap reggelig mulattak. 
Az ültetvényesek nem voltak egy kifejezetten kifinomult 
művészi érzékkel rendelkező, jólneveltségükről híres, visz-
szafogott, szolid társaság. hamar lerészegedtek, goromba, 
durva tréfát űztek újdonsült, zöldfülű kollégáikkal, de nem 
kímélték a bennszülött kiszolgáló személyzetet sem, aki-
ket általában nem is vettek emberszámba. A városi fehér 
lakosság, ha tehette, ezen a napon bezárkózott otthonaiba 
és nem merészkedett ki a városba. Nem akart tanúja lenni 
az ültetvényesek duhajkodásának.

ide érkezett tehát Radnai istván és Székely László 
1914. május 7-én. Radnai már a kezdet kezdetén kétsége-
inek adott hangot. A pesszimista szemlélet megérkezésük 
után egyre csak fokozódott, mikor nem sikerült hamarosan 
munkát találniuk.  Május 22-én ezt írja naplójába:

Dohánypalánták melegágyas nevelése egy ültetvényen Deliben 1900 körül Egy európai munkafelügyelő háza a dohányültetvény mellett Deliben.
A háttérben a dohányszárító csűrök láthatóak. Baloldalt a kulik dohányleveleket 

szednek. 1900 körül
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„A kilátásaink arra nézve, hogy valami állást kap-
junk, nem valami nagyok. Egyre kapjuk a lemondó 
válaszokat. Napjában kettőt, hármat is. talán jön 
azért még június 9-ig valami, mert tovább a pénzte-
lenségünk miatt sajnos nem várhatunk. Akkor aztán 
Singaporeba átmenve, ha 1-2 nap alatt nem sikerül 
állást kapni, elszegődöm egy Európába menő hajóra 
Stewardnak, a konzul segítségét csak legvégső eset-
ben akarva igénybe venni. kár volt a Laci hirtelenke-
dése után indulni és ohne weiteres17 kiutazni, hiszen 
ismerhettem már a hebehurgya gondolkodását.”18

Állást azonban továbbra sem kaptak, pénzük elfogyott, 
most már csak hitelre lakhattak a szállodában. Radnai el-
veszítette minden reményét. A gyarmatok hétköznapjaiba 
belekóstolva hamar elillant a trópusok édes illata, és ami 

17 ohne weiteres (német) – minden további nélkül.
18 Radnai István naplója.

maradt, az ugyanaz, amit maguk mögött hagytak: kilá-
tástalanság, pénztelenség, semmittevés. A trópusok nem 
csábítóak és illatosak többé, ugyanolyan „büdösek” mint a 
maguk mögött hagyott magyar valóság, ami elől elmene-
kültek. 

Egy holland gyarmati köztisztviselőtől kértek kölcsön 
14 guldent. Ez fedezte Radnai útiköltségét Szingapúrig. 
Abban reménykedett, hogy az ottani osztrák-magyar kon-
zul majd segít neki a hazajutásban. fel is kereste a konzu-
látust, melyről így ír naplójában:

„[…] előadom a bikatermetű, vereses angol baju-
szos Schmidtnek szomorú históriámat. Azt mond-
ja sürgönyözzek haza pénzért. Nincs kinek így én. 
keressen állást. hol keressek, mondom, ha itt még 
csak napszámos sem lehet európai ember. hát minek 
jöttem ki elég pénz nélkül vagy miért nem vállaltam 
már otthon állást. Ezen már késő sírni, mondom. 
hát ő nem tud segíteni, hiszen még útlevelem sincs. 
ha nem segít, mondom, én kiveszem a Browingot, a 
teremtőre, itt lövöm magam keresztül. Na ne bolon-
dozzak, aszondja, inkább jöjjek fel holnap délelőtt.”19

Az öngyilkossággal való fenyegetőzésre Radnain meg-
könyörül a konzul, és június 24-én felszállhat az Afrika 
nevű osztrák gőzösre 4. osztályra szóló jegyével, majd júli-
us 19-én végre hazajut Budapestre. A hazaérkezés öröme 
azonban nem tart sokáig. kitör az i. világháború és Radnai, 
mint 21 éves tartalékos tüzér hadnagy az elsők között van, 
akit behívnak. Augusztus 4-én már tarnopolban van, ahol 
a következőket írja:

„A szumátrai útnál is nagyobb dolgok történtek az-
óta. hát nagyobb minden eddigi világtörténeti ese-

19 Uo.

Az Arendsburg nevű dohány társaság igazgatójának (hoofdadministrateur)
háza Deliben, 1898
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ménynél. Egy irtózatos, egy rettentő katasztrofális 
kimenetelű világháborúnak a kezdetén állunk, egy 
még nie dagewesen20 eseménynek, egy beláthatalan 
következményű világháborúnak, amelynek kitörése 
csak percek kérdése. Lehet, hogy már egy óra múlva 
felráznak álmomból, és indulunk be Oroszországba. 
hogy ily hidegvérrel tudom írni e rettenetes órákon 
ezen sorokat, csak a mai degenerált világ szülte per-
verziónak, változatosságokat kívánó őrületének tu-
lajdonítom. Minek fárasszam azt, lehet, talán kezébe 
kerülnek ezek a lapok, a közbeni két hét izgalmas 
eseményeivel, a szerbeknek küldött ultimátummal, 
az elutasító válasszal, a hadüzenettel, azután az ál-
talános mozgósítással. hát, mint annyi más milliók, 
én is elindultam a háborúba.”21

Radnai hadnagyot elnyeli a világháború. A keleti fron-
ton, Oroszországban, majd a balkáni hadszíntéren teljesí-
tett szolgálatot. Naplója utolsó értelmezhető bejegyzése 
1916. március 30. Ezután 19 oldalnyi gyorsírással lejegy-
zett rész következik, mely mind elavult technikája, mind 
pontatlansága miatt nem értelmezhető. A gyorsírással írt 
szöveget csupán kétszer féloldalnyi németnyelvű, dátum 
nélküli bejegyzés szakítja meg. A naplóból csak ennyit tud-
hatunk meg. Ezért sokáig azt feltételeztem, hogy Radnai 
elesett a fronton. Ezt Székely önéletrajzi ihletésű könyve 
meg is erősíti.22 frank Okker holland irodalomtörténész 
kutatásai azonban bebizonyították, hogy Radnai túlélte a 
háborút. házasságot kötött Greiff Etelkával és feleségével 
Budapesten éltek. 

20 nie dagewesen (német) – soha nem látott, eddig ismeretlen
21 Radnai István naplója.
22 Székely, i m., 221.

Madelon Lulofs és Székely László

Miután Radnai elhagyta Szumátrát, unokatestvére, 
Székely László maradt a gyarmatokon. Egy későbbi inter-
júban így emlékszik vissza az elválás utáni napokra:

„Amikor a tengerpartról visszamentem, megszá-
moltam a pénzemet. körülbelül hat rézkrajcár volt 
a zsebemben. Bementem egy előkelő medani szál-
lodába és ettem, ittam. Mindent persze felírásra. A 
pincér írta hűségesen, mert meg volt győződve, hogy 
nagyon gazdag kéjutas vagyok.”23 

Székely végül egy angol dohányültetvényen kapott 
munkát. Rendezte adósságait és tovább dolgozott az ültet-
vényeken, de a dohánytermesztésről átnyergelt a jövedel-
mezőbb kaucsuk ültetvényekre. itt ismerkedett meg leendő 
feleségével, a holland Madelon Lulofsszal. 

Madelon Lulofs egy magas beosztású gyarmati tisztvi-
selő, claas Lulofs lányaként látta meg a napvilágot a jáva 
szigetén fekvő Surabajaban, egy szállodában. Mivel ekkor 
még nem volt kórház a városban, a fehér nők egy orvos és 
egy bába asszisztálása mellett valamelyik szállodában hoz-
ták világra gyermeküket. Madelonnal is így történt. Egész 
gyermekkorát a gyarmatokon töltötte. Nagy hatással volt 
rá az éppen akkor folyó legnagyobb gyarmati háború, az 
ún. Atjeh háború. Az apja ugyanis éppen ekkor Atjehban, 
Szumátra északi részén töltött be hivatalt. csak közép-
iskoláit végezte hollandiában, 18 évesen visszakerült a 
gyarmatokra, és egy évvel később férjhez is ment a család 
egyik barátjának fiához, hendrik Doffegnishez. Doffegnis 
egy ültetvényen kapott munkát Deliben ‒ Szumátra ke-

23 Sz.n., Husz évi távollét után hazajött Sumatra szigetéről egy debreceni mérnök, 
Debreczeni Újság 1932. augusztus 14, 9. 
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leti partján.24 ide még nem nagyon ért el a gyarmati köz-
igazgatás keze, de mivel a talaj kiválóan alkalmas volt a 
dohánytermesztésre, ezért a vállalkozó szellemű holland 
ültetvényesek hamar felfedezték a lehetőségeket. A helyi 
szultánnal megegyeztek és hatalmas területeket vettek bir-
tokba, melyeken kiirtották az őserdőt és dohány, később 
kaucsuk ültetvényeket telepítettek. Persze a kétkezi munkát 
nem a fehérek végezték. Egyedülálló társadalom alakult ki 
az ültetvényeken. több száz, néha több ezer kínai és jávai 
kuli lakott együtt az őserdő közepén és dolgozott napkel-
tétől napnyugtáig éhbérért a fehér ültetvényesek irányítása 
mellett. A gyarmati közigazgatás hiánya miatt a fehér ül-
tetvényesek itt szó szerint élet-halál urai voltak. Minden 
következmény nélkül büntethették akár a legsúlyosabb 
büntetéssel a kulikat. Bántalmazás, önbíráskodás, sőt a 
kivégzések is napirenden voltak, mindez persze törvényes 
bírósági tárgyalás és ítélet nélkül. Az egyik ilyen ültetvé-
nyen dolgozott Doffegnis, munkafelügyelőként. feleségé-
vel Madelon Lulofsszal együtt az őserdő szélén, egy fából 
készült házban lakott, messze a civilizációtól. házasságuk 
nem volt boldog. Doffegnis szívesen dolgozott itt, egész 
nap kint járta az ültetvényeket, ellenőrizte és irányította 
a munkát, kordában tartotta a kulikat. Madelon Lulofs 
otthon ült és unatkozott, mivel a házimunkát bennszülött 
szolgák végezték, művészi ambícióiról nem tudott beszélni 
férjével, aki a legkevésbé sem értette meg felesége gondo-
latvilágát. két lányuk született, de ez cseppet sem javított 
a helyzeten. közben meghalt Madelon Lulofs apja, claas 
Lulofs. A magas rangú gyarmati tisztviselő öngyilkosságot 
követett el, miután teherbe ejtette egy német kutató felesé-
gét, akit hozzá szállásoltak be arra az időre, míg a nő férje 
Új-Guineában végezte munkáját. claas Lulofs nem tu-
dott megbirkózni ezzel a helyzettel. A rá, mint Új-Guinea 
kormányzójára nehezedő erkölcsi és társadalmi nyomás, a 

24 Pusztai Gábor, Inleiding, Acta Neerlandica, 5/2007, 12.

felelősség, a szégyenérzet, feleségével, gyermekeivel, a né-
met kutatóval és annak feleségével szemben akkora volt, 
hogy egy éjszaka önkezével vetett véget életének.25  Ennek 
azonnal híre ment a kis gyarmati fehér közösségben, főleg, 
hogy egy magas rangú tisztviselőről volt szó és ez a botrány 
megbélyegezte a Lulofs családot. 

Székely 1924-től grafikusként és karikatúristaként dol-
gozott egy helyi hetilapnak, a Sumatranak, melyet Deli 
központjában, Medanban adtak ki. Madelon Lulofs is ek-
kor kezdett elbeszéléseket és novellákat írni a Sumatranak. 
A magyar ültetvényes és a holland írónő között szerelem 
szövődött, amit persze a férj, Doffegnis érthető okok mi-
att nem nézett jó szemmel. A dolognak válás lett a vége, 
mely 1927-ben hatalmas botrányt váltott ki a kis fehér kö-
zösségen belül. Az egyik fehér (ráadásul egy nem holland) 
elszerette egy másik fehérnek (ráadásul egy hollandnak) 
a feleségét. Mindez nyilvános jelenetekkel és fenyegető-
zésekkel tarkítva megrázta a fehér közösséget, ahol per-
sze mindenki ismert mindenkit. Még nagyobb probléma 
volt, hogy ez rombolta a fehér ember presztízsét, melyet 
mindenképpen fenn akartak tartani, hiszen ez garantálta a 
hivatalosan deklarált felsőbbrendűséget, és egyben a benn-
szülött lakosság feletti uralmat. 

Madelon Lulofs és Székely László 1927-ben kötött há-
zasságot Budapesten. Még visszamentek ugyan a gyarma-
tokra, de 1929-ben végleg a magyar fővárosban telepedtek 
le. Deliben nem volt számukra jövő, a fehérek kiközösítet-
ték őket. Ami a botrányokat illeti Madelon Lulofs tehát 
megjárta már a hadak útját, mikor az a lehetősége adatott, 
hogy Budapesten tiszta lappal kezdhetett új életet. Ma-
gyarországon kezdődött Madelon Lulofs írói karrierje is. 
itt írta legfontosabb regényeit, melyek elhozták számára 
a hírnevet és a gazdagságot. 1931-ben a Rubber, 1932-

25 frank Okker, Vissen vangen in een vulkaan, u.o., 46.
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ben Koelie,26 1933-ban Emigranten, 1934-ben a De andere 
wereld27 című művei jelennek meg egymás után. főleg első 
két regénye kavart nagy vihart hollandiában, ahol mind 
a szélsőjobboldali gyarmati közösség, mind a hollandiai 
értelmiség támadta. Előbbi regényei tartalma miatt, mivel 
szerintük valótlanságokat állít az ültetvényes társadalom-
ról, és rossz színben tünteti fel a Deliben dolgozó fehéreket 
a holland közvélemény előtt. utóbbiak pedig (főleg Edgar 
Du Perron és Menno ter Braak, a Forum című irodalmi fo-
lyóirat szerkesztői) hatásvadász stílusa, írói tapasztalatlan-
sága, irodalmi kvalitásai miatt és valószínűleg irigységből 
döngölték földbe minden adandó alkalommal.28 Mindezek 
ellenére (vagy éppen pont ennek köszönhetően) regényeit 
vitték, mint a cukrot. A Rubbert megfilmesítették, és szín-
padra is vitték. Regényeit több mint tíz nyelvre fordították 
le, többek között magyarra is. Alig szabadult meg tehát 
Madelon Lulofs a gyarmatokon a nevét körüllengő nagy 
botrányoktól, alig kezdett új életet férjével a magyar fővá-
rosban, máris az ő nevétől volt hangos a holland és a gyar-
mati sajtó. Mindezt tetézte, hogy 1936-ban férje, Székely 
László Őserdőktől az ültetvényekig című könyve szintén 
politikai vihart kavart.29 A holland indiák néptanácsa azt 
fontolgatta, hogy eljárást indít a magyar szerző ellen rágal-
mazás miatt.30 A vihar alig csitult el, már jött is a másik. A 
Rubberből készült azonos című film zaklatta fel a kedélye-
ket. Deliben a stábot ültetvényesek népes csoportja várta 
a szállodában, hogy azonnali hazatérésre kényszerítsék a 

26 Magyarul megjelent: Madelon Lulofs, Az őserdő rabjai, ford.: Németh Andor, 
Bp., Pantheon, 1934 ( jó könyvek 13)

27 Magyarul megjelent: Madelon Lulofs, A másik világ,  ford.: Pintér László, Bp. 
Pantheon, 1937.

28 frank Okker, Tumult, Amsterdam, Atlas, 2008, 233.
29 Pusztai Gábor, Rágalomhadjárat vagy kordokumentum?, könyv és könyvtár, 

2004, 267-281.
30 Pusztai Gábor – Olf Praamstra, Een “lasterlijk geschrijf ”. Kritiek en (zelf )

censuur in de Nederlands-Indische literatuur; de ontvangst van László Székely’s Van 
oerwoud tot plantage (1935), indische Letteren, 1997. szeptember 3., 98-124.

filmeseket.31 Ez nem sikerült ugyan, de a regényhez képest 
a filmet annyira megváltoztatta a rendező, hogy alig lehet 
ráismerni. Botrány botrány hátán. 

A közelgő világháború elől 1938-ban a semleges hol-
landiába költözik az időközben háromtagú család. A né-
metek 1940. május 10-én lerohanták hollandiát és kez-
detét vette az ötéves megszállás. Székely László zsidó 
származása miatt visszament Magyarországra, ahol még 
mindig nagyobb biztonságban érezhette magát, mint a né-
metek által megszállt hollandiában. A házasságuk ekkor 
már megromlott, a válást fontolgatták, ami a távolság és 
a háború miatt nem volt egyszerű. Erre végül nem került 
sor, de a házaspár sem a háború alatt, sem utána nem ta-
lálkozott többé. külön éltek, Madelon Lulofs lányukkal 
hollandiában, Székely László Budapesten lakott. Székely 
végül túlélte a háborút, de 1946-ban Budapesten szívro-
hamban meghalt. 

felesége ekkor már nem nagyon foglalkozott írással. 
életében már csak egy regénye jelent meg a háború után 
Toet Nja Din címmel, de az sem lett nagy siker. főleg for-
dításokból és régebbi könyvei tiszteletdíjából tartotta el 
magát. Legutolsó regénye egy női lapban, a Margrietben 
jelent meg folytatásokban, Storm in haar hart [vihar egy 
nő szívében] címmel, de ezt szinte már senki sem ismer-
te. Madelon Székely-Lulofs 1958-ban halt meg Amszter-
damban. Ezt a legutóbbi írását Gerard termorshuizen és 
Olf Praamstra irodalomtörténészek rendezték sajtó alá és a 
kitLv kiadó jelentette meg Doekoen [A gyógyító] címmel 
2001-ben. A könyv hatalmas siker lett, azóta többször is ki-
adták. Sokan jelentkeztek a könyv hatására a szerkesztők-
nél, és gratuláltak a kiadványhoz, többek között Madelon 
Lulofs első házasságából származó lánya is. jelentkezett 
egy magyar származású idősebb hölgy is, Deák katalin, aki 
elmondta, hogy az édesanyja jól ismerte Székely Lászlót, 

31 Okker, Tumult, i. m., 156.



290 Pusztai Gábor 291Miért éppen hollandia?

és a padláson, az időközben régen elhalálozott szülő hol-
mija között mindenféle iratot meg fényképet talált, többek 
között egy füzetet is. Ekkor kaptam az első jelzést hollan-
diából, Gerard termorshuizentől, aki ekkor már hat éve 
rendszeresen volt a Debreceni Egyetem néderlandisztika 
képzésének vendégoktatója, tehát személyesen is jól ismer-
tük egymást, hogy érdekes dokumentumra bukkant. talán 
Székely László naplóját találta meg, de ezt ő nem tudta 
megállapítani, mert nem tudott magyarul. Miután röviddel 
ezután megkaptam a kézzel írott, rendkívül rossz állapot-
ban lévő füzet másolatát, kisvártatva kiderült, hogy itt nem 
Székely László, hanem Radnai istván naplójáról van szó.

hogy Radnai hol és mikor halt meg, nem ismert, de 
naplójával, mely remélhetőleg hamarosan teljes terjedel-
mében megjelenik nyomtatásban, egyedülálló kordoku-
mentum kerül az olvasó kezébe, mely a magyar-holland 
kapcsolatok csiszolatlan gyémántja. A szumátrai kalandok 
leírásából is árad egy elmúlt kor szelleme és a mai olvasó is 
megérezheti a trópusok édes illatát.

Miért éppen Hollandia? – kortárs 
holland társadalomtudósok elmé-

leteinek alkalmazhatósága Füst 
Milán A feleségem története című 

regényének olvasásában

takács Miklós

jelen tanulmány nem meglévő magyar-holland kapcsola-
tokról számol be, sokkal inkább létrehozza azokat egy in-
terpretáció keretében. Elgondolkodtató, hogy miért éppen 
holland nemzetiségű lett füst Milán nagysikerű regényé-
nek, az 1942-es A feleségem történetének1 elbeszélője-fősze-
replője, jacob Störr kapitány. Már az első olvasásnál látszik, 
hogy többről van szó, mint a bolygó hollandi történetének 
újraírásáról. A folyamatosan vándorló, a beteljesülést nem 
találó vágy mellett meghatározó szerepet játszik a regény-
ben az idő és emlékezet kapcsolatának kérdése, a társadal-
mi nemek problematikája, ráadásul ezeket a kategóriákat a 
szöveg bravúrosan össze is köti.

három kortárs holland társadalomtudós műveinek 
segítségével igyekszem bemutatni azt, hogy a regény ol-
vasása által nyerhető antropológiai tapasztalatok (legyen 
szó vágyról, emlékezésről, féltékenységről, férfiasságról 
és nőiességről) nemcsak magyar, hanem nemzetközi (így 
holland) kontextusban is relevánsak. Mieke Bal nagy ha-
tású teóriája a „vándorló fogalmakról” (travelling concepts)2 

1 füst Milán, A feleségem története (Störr kapitány feljegyzései), Bp., fekete Sas, 
2000.

2 Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities (A Rough Guide), toronto-
Buffalo-London, university of toronto Press, 2002.
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könnyen illeszthető a füst-regény értelmezési folyama-
tába. Douwe Draaisma groningeni pszichológiaprofesz-
szor az emlékezetről írott esszéi3 szintén egyértelműen 
használhatók egy emlékirat, egy retrospektív szerkesztésű 
szöveg esetén. ugyanakkor johan Goudsblom szociológus 
civilizációtörténeti munkái (Tűz és civilizáció, Időrezsimek)4 
is kínálnak kapcsolódási pontokat. Ezek közül kettőt eme-
lek ki: míg a regény egyik epizódját, a szimbolikus értelmű 
hajótüzet kiválóan lehet olvasni az első könyv segítségével, 
addig az Időrezsimek egyik írása, A férfihatalom rejtélye se-
gítségével már akár a szöveg egészét magyarázhatjuk.

célom tehát kettős: egyrészt fel akarom hívni a magyar 
közönség figyelmét Bal, Draaisma és Goudsblom részben 
magyarul is olvasható munkáira, másrészt bízom abban, 
hogy a holland olvasók is kedvet kapnak majd a füst-re-
gény elolvasásához.

A feleségem története

füst Milántól A feleségem története 1942-ben jelent meg 
először és majd ötven évvel ezelőtt már európai bestsel-
ler volt. A franciákra például akkora hatással volt a regény 
1958-as Gallimard-féle kiadása, hogy kezdeményezték 
füst Milán irodalmi Nobel-díjra való felterjesztését is. Ez-
után fordították le több nyelvre A feleségem történetét, így 
hollandra is.5

3 Douwe Draaisma, A metaforamasina: az emlékezet egyik lehetséges története, Bp., 
typotex, 2002, továbbá Douwe Draaisma, Miért futnak egyre gyorsabban az 
évek? = D. D., Miért futnak egyre gyorsabban az évek?, Bp., typotex, 2003, 183-
204.

4 johan Goudsblom, Tűz és civilizáció, Bp., Osiris, 2002., továbbá johan 
Goudsblom, A férfihatalom rejtélye = j. G., Időrezsimek, Bp., typotex, 2005, 97-
108.

5 füst Milán, Het geheim van mijn vrouw (fordította László Sluimers), Lochem, 
De tijdstroom, 1963.

A Fekete Sas kiadó gondozásában 2000-ben megjelent kiadás borítója
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S bár egy korábbi cikkemben6 újabb sikert jósoltam a 
szövegnek Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek és Szerb 
Antal Utas és holdvilág című regényeinek példáján felbuz-
dulva - a második, 2007-ben megjelent, az Eichborn ki-
adó gondozta német kiadás nem váltotta be ezeket a re-
ményeket.7 A hírlapi kritikák ugyan dicsérték a regényt, 
de arról egyikük sem tudott beszámolni, hogy olyan nagy 
példányszámban fogyott volna, mint másik két sikeres 
elődje. Pedig hozzájuk hasonlóan A feleségem történetében 
is domináns a nemzetközi-európai kulturális háttér: a kül-
földi olvasót nem akadályozza a szöveg megértésében, ha 
történetesen nem ismeri a magyar történelmet vagy a ma-
gyar irodalmi hagyományt. (Németországban többektől 
hallottam, hogy hiába van kiváló német fordítása Ester-
házy Péter Harmonia caelestisének, még felkészült irodal-
márok sem értik annak első, a magyar történelmet szinte 
„enciklopédikusan” feldolgozó részét.)

A regények eme „nemzetközisége” rögtön kétfelé ágazik: 
egyrészt fontos, hogy a történet európai színtereken játszó-
dik (füst Milán regényében az események nagy része pári-
zsi és londoni helyszíneken történik), illetve olyan európai 
korszakot fog közre, a húszas-harmincas éveket, a gazda-
sági világválság korszakát, mely az utóbbi időben különö-
sen vonzó a mai kor embere számára. Másrészt ‒ az Utas és 
holdvilághoz hasonlóan ‒ utalásrendszere a magyar helyett 
az európai irodalomra épít. Az viszont már lényeges eltérés 
Szerb Antal regényétől, hogy ott még a főbb szereplők egy-
től egyig magyarok voltak. Störr immár holland, munkája 
és felesége által (Lizzy ugyanis francia) szinte mindegyik 
nagyobb európai náció képviselőjével találkozik (az ango-
lok és franciák mellett ott van például Störr görög barátja, 
kodor).

6 takács Miklós, Egy magyar regény, mely külföldön újra sikeres lehetne (Füst Mi-
lán: A feleségem története), Nyári Egyetem, 2005/2, 6. (a cikk német és angol 
fordítása: uo., 6-7.)

7 Gadóczi ibolya eddig még nem publikált, ez irányú kutatásai erre a következte-
tésre jutottak a teljes eddigi német recepció feldolgozása után.

A történet keretét egy banális féltékenységi dráma adja, 
amelyet feltételezett vagy megtörtént házasságtörések tar-
kítanak (Störr részéről is). A sztori egyszerűségét hasonló 
megoldások ellensúlyozzák mint a nagy világirodalmi elő-
döknél (gondolok itt elsősorban az Effi Briestre, az Anna 
Kareninára és a Bovarynéra): így az elbeszélés bravúros 
technikája, más műfajok beépítése (Störr detektívregénye-
ket felidéző módon nyomoz hűtlennek vélt felesége után), 
illetve, hogy mindebből a férfi-nő viszonyból ezek a regé-
nyek létfilozófiát varázsolnak. Ez utóbbi alatt azt értem, 
hogy mint minden remekmű, a szöveg olyan kérdésekre 
is választ tud adni, amelyek korábban (a regény születését 
követő néhány évtizedben) fel sem merülhettek. A követ-
kező két rövid fejezet igyekszik tehát azt bizonyítani, hogy 
az olyan korszerű, történetesen a holland társadalomtudo-
mányban született eredmények, mint az emlékezés elmé-
leti kérdései (Draaisma), a tűz civilizációnkban betöltött 
fontos szerepe (Goudsblom) vagy a nemzeti és nemi szte-
reotípiák mint megfordítható és vándorló fogalmak (Bal 
és Goudsblom) párbeszédet folytathatnak A feleségem tör-
ténetével. Magyarázhatják a regényt, illetve a regény segít-
ségével további kérdésekre kaphat választ a pszichológia, a 
szociológia vagy maga a kultúratudomány is.

Elöljáróban röviden megvilágítanám, hogy a négy 
szempontrendszer szorosan össze is függ egymással. ve-
gyük például a férfi identitás problémáját. Störr kapitány-
nak, mint minden férfinak önmeghatározásához szüksége 
van egy ellenkező nemű Másikra. Lizzy személyében vi-
szont nemhogy nem megerősítésre talál, hanem még más, 
személyiségének fontos értékei is megkérdőjeleződnek 
(például hatalmas testi ereje van a kapitánynak, de akár-
mennyire is haragra gerjed felesége ellen, minden ereje 
elszáll, amikor meg akarja ütni). Störrnek is örökké bo-
lyongania kell, de nem a jóreménység foka körül, ahogy 
ezt a monda egyik változata mondja, hanem önmaga és 
az elérhetetlen Másik nyomában. A biztos támpontot, a 
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tájékozódást a világban „a szabványosított gondolati kép-
más”,8 a sztereotípia, ezen belül is férfiasság-sztereotípia 
biztosíthatná Störrnek. A sztereotípiák viszont vándorló 
fogalomnak bizonyulnak, időről időre mást jelentenek, 
tehát nemhogy segítenék a bolyongót, épp ellenkezőleg, 
követésükkel valóban örök vándorlásra van kényszerítve 
Störr. Nem véletlen, hogy Lizzyvel való kapcsolata meg-
állapodni csak ideiglenes „szerepjátékokban” tud, hiszen 
azokban nemcsak, hogy konkrét, előre kiosztott szerepek 
vannak, de fordítva is kell bennük viselkedni a történetileg 
erősen megszilárdult férfihatalom előírásaival szemben. A 
hajótűz jelenetében éppen azért akar öngyilkosságot elkö-
vetni Störr, mert nem tud megfelelni az előírt szerepnek, a 
férfiasság egyik alapjegyének tartott önuralomnak.9 éppen 
Goudsblomtól tudjuk, hogy az emberiség története során 
a tűz feletti uralomban egyszerre van benne a természet 
feletti uralom, a szociális uralom és az önuralom.10 csak 
ideiglenesen találhat nyugvópontot Störr az egymást kö-
vető pótcselekvések sorában is, melyek szintén a hiányzó 
önképet próbálták helyettesíteni (mint például a regény 
elején az evés), viszont ezekről időről időre ki is derül, hogy 
hitvány pótszerek csupán.

Az idő bizonyos értelemben szereplője tehát a regény-
nek. különösen fontossá azért válik, mert - ahogy a re-
gény alcíme el is mondja (Störr kapitány feljegyzései) - egyes 
szám első személyű visszaemlékezéssel van dolgunk. Azaz 
mindent Störr perspektívájából látunk, s ezt nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni egyetlen elemzési szempontnál sem. 
Először tehát Douwe Draaisma segítségével azt kell felvá-
zolnunk, hogy hogyan lassítja, illetve gyorsítja, egyáltalán 
hogyan szervezi meg az emlékezés az elbeszélés menetét, 
mert a regény bármilyen más aspektusához is csak az em-
lékező én szűrőjén keresztül férhetünk hozzá.

8 George L. Mosse, Férfiasságnak tüköre (A modern férfieszmény kialakulása), Bp., 
Balassi, 2001, 8.

9 Uo.
10 Goudsblom, Tűz…, i. m., 23.

Miért futnak Störrnek egyre gyorsabban az évek?

Nem véletlen, hogy amikor Draaisma könyvének (e fen-
ti alcímben parafrazált) címadó esszéjében bemutatja egy 
múlt századi francia pszichológus-filozófus, jean Marie 
Guyau elméletét az emberi időérzékelésről, akkor eszébe 
jut egy irodalmi párhuzam, nevezetesen Proust híres re-
gényfolyama, Az eltűnt idő nyomában. Draaisma szerint a 
Guyau által használt „introspektív”, az időérzékelést ön-
megfigyelés keretében vizsgáló módszer nagyban hasonlít 
a regényszereplők belső monológjához, s mint hogyha a 
két műfaj ott is rezonálna egymásban.11

A feleségem története én-elbeszélőjéről az utolsó mon-
datokban tudjuk meg, hogy hamarosan ötvenhárom éves 
lesz,12 elbeszélése úgy negyven évet ölelhetne át (mert a 
regény elején egy tizenhárom éves korában szerzett em-
lékével kezdi visszaemlékezését13). De csak ölelhetne át, 
mert azt elejétől fogva nem egy élettörténet felépítésének 
érdeke strukturálja, hanem már a legelső emléket is a nők-
höz való viszony kérdése hívja elő, és ez így marad akkor 
is, amikor a feleség végérvényesen eltűnik. Nagyon fontos, 
hogy az első mondatokon kívül a befejezésig csak kétszer 
vallja meg Störr életkorát, először futólag említi, hogy har-
mincéves korára már tekintélyes vagyonnal rendelkezett,14 
s aztán az első rész közepén Dedinnek, riválisának árulja 
el, hogy negyvenkét éves.15 Ez azért lényeges, mert ekkorra 
lelassul az elbeszélés menete, s több száz oldalon keresztül 
mintha végig a negyvenkét éves Störr lenne a főszereplője 
az elbeszélésnek, csak a negyedik rész elején olvashatunk 
„kivonatosan” arról, hogy mi is történt azután, hogy nem 
látta többé Störr a feleségét.

11 Draaisma, Miért futnak…, i. m., 188-189.
12 füst, A feleségem…, i. m., 401.
13 Uo., 9.
14 Uo., 13.
15 Uo., 57.
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A regénynek ezt a szerkezetét antropológiai és 
narratológiai okokkal (melyek össze is függnek) is magya-
rázhatjuk. Az antropológiai horizont az emlékezés és élet-
kor összefüggésével nyílik: bizonyára sokaknak ismerős az 
a jelenség, amikor az idősebbek sokkal jobban emlékeznek 
fiatalkorukra, mint a néhány évvel ezelőtt történtekre - ezt 
nevezi Draaisma Shum alapján reminiszcencia-effektus-
nak.16 Draaisma magyarázatában nem különíti el a testet 
és a tudatot, a kettő ugyanazt az eredményt éri el: az idő 
felgyorsulhat vagy lelassulhat attól függően, hogy mi zajlik 
a tudatban (hogy unatkozunk-e, vagy sorjáznak az esemé-
nyek). Amikor semmi nem történik velünk, akkor elsőre 
iszonyú hosszúnak tűnik az időtartam („primer megítélés-
ben”), visszatekintve („szekunder megítélésben”) viszont ez 
az időszakasz összemegy.17 Ez nem jelenti azt, hogy az idő-
sekkel már semmi érdekes nem történhet, és ezért emlékez-
nek jobban fiatalságukra. A jelenség magyarázatát ki kell 
egészíteni a funkcionális emlékezet (Funktionsgedächtnis) 
assmanni fogalmával,18 azaz a múlt egyes elemei valami-
lyen funkcióval rendelkeznek a jelenben annak érdekeinek 
megfelelően, mások viszont nem (bár meg kell jegyeznem, 
hogy ezt a fogalmat Aleida Assmann kifejezetten a kö-
zösségi emlékezet egyik aspektusának leírására használja). 
A feleségem története utolsó szakasza talán tíz évet is átölel, 
de mégis öt nagyobb jelenetet tudunk megszámolni mind-
összesen: Miss Borton viszontlátását, a feleség vélt felis-
merését egy kávéházi bohócelőadásban, a Brebant-jouy 
testvérpárral folytatott flörtöt, Störr vízióját a feleségéről, 
végül a felesége halálhírét tartalmazó levél megtalálását. A 
szelekció alapja itt is egytől egyig a feleséghez és a nőkhöz 
való viszony volt.

16 Draaisma, Miért futnak…, i. m., 198.
17 Uo., 191, 194.
18 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit (Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik), München, c. h. Beck, 2006, 55.

A reminiszcencia-effektushoz hozzájárul az is, hogy 
több úgynevezett „időjelző” áll rendelkezésünkre a fiatal-
korral kapcsolatban19 (ilyen például az első csók, és így to-
vább). A test és az időérzék is összefügg (például magasabb 
testhőmérsékletnél lassabban telik egy perc), emellett még 
számos fiziológiai óránk van (lélegzetvétel, szívverés) és 
hát ezek a biológiai órák is gyorsabban járnak a fiatalab-
bakban, test és tudat pedig abban találkozik, hogy idősebb 
korban az objektív testi lelassulás az idő szubjektív tudati 
felgyorsulását hozza magával.20 Ahogy azt Gadóczi ibolya 
megfigyelte, a felidézett Störr nem ura a testének, mindig 
elárulja magát akarata ellenére.21 Ezt azzal egészíteném ki, 
hogy a narrátor-felidéző gyakorta kommentálja a párbe-
szédeket úgy, hogy a saját/felidézett én megszólalásait a 
test-tapasztalataival ütközteti: „- No, ne tréfáljon - mond-
tam én. - Mikor kérték meg a kezét? - (Miközben a lábam 
is remegett.)”.22 Sőt, a felidézés aktusában maga az emlé-
kező is sokszor újra megtapasztalja ugyanazt a testi reak-
ciót (erre a jelenségre még később visszatérek): „S itt már 
olyan pillanatok következtek, hogy most is remegek tőlük, 
amíg leírom”.23 test és emlékezet Draaisma által felállított 
összefüggése arra világít rá, hogy az emlékek intenzitását 
egyszerre fokozzák és stabilizálják a testi tapasztalatok, és 
egyben elhomályosítják a határokat az emlék ideje és az 
elbeszélés jelene között.

S valóban, narratológiai szempontból nézve nem is 
olyan egyszerű a felidézett és felidéző én megkülönbözte-
tése, ugyanis a feljegyzés aktusa gyakran a regény cselek-
ményének is része. Így például a kapitány az írást az előtte 
szemtelenül jegyzetelő Dedin, a szerető (?) hatására kezdi 

19 Draaisma, Miért futnak…, i. m., 198.
20 Uo., 203.
21 Gadóczi ibolya, „Testem csökönyös gyermek, nyelvem udvarias felnőtt” – A félté-

kenység alakzatai Füst Milán A feleségem története című regényében, Szkholion, 
2007/2, 51.

22 füst, A feleségem…, i. m., 159.
23 Uo., 86.
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el, bár először még elég vázlatosan: „S hogy milyen nagy 
hatással volt rám az említett noteszbeli feljegyzés, mutat-
ja, hogy akkoriban én is vettem magamnak egy feljegyzési 
könyvet, s abba felírtam ezentúl mindenfélét: a gondolata-
imat és terveimet…”.24 Azaz sokszor nem lehet eldönteni, 
hogy az idézett-beépített jegyzet csak az eredeti, egy-két-
napos eltérést jelentő naplószerű távlattal rendelkezik, vagy 
a retrospekció nagyobb idő távolságából történik. Mintha 
Störr a saját emlékiratait is újrarendezné, de csak nagyon 
ritkán jelöli ezt a nagyobb távlatot. Az egyik példa erre ép-
pen Dedin és felesége meghitt idilljének emléke. élettör-
ténetének jóval későbbi szakaszából, a sokkal később meg-
említett dél-amerikai tartózkodásából25 is visszagondol 
erre a felesége és a Dedin közötti beszédes, intim csendre:

S hogy mennyire hatott rám ez a csend, annak jellem-
zésére elmondom, hogy mikor mindez sok-sok évek után 
Dél-Amerikában egyszer eszembe jutott, hirtelen el-
borított a vér még akkor is, utólag. […] S mondom, e 
jelenetnek még jó néhány év múlva is akkora ereje volt 
rajtam, majd szétvetett. Mert hiába, az ilyen alkatú 
ember, mint én, annyira kielégíthetetlen, hogy nincs az 
Istennek az a vérpatakfolyása, amelytől én megnyu-
godnék. De menjünk tovább. Ez a könyv talán igazol 
engem.26 

Az idézet utolsó mondata azt is megvilágítja, hogy 
mégis van egy, a dél-amerikaitól is későbbi távlat, egy 
távlat, amelyet azonosíthatunk az írás jelenével, az ötven-
három éves Störr horizontjával. Még további három do-
logra is következtethetünk ebből a rövid megjegyzésből: 
egyrészt az írás tehát terápiaként szolgál számára, másrészt 
a kudarc az emlékezetet hosszútávon is strukturálja, har-

24 Uo., 64.
25 Uo., 333.
26 Uo., 53.

madrészt valóban van egy jelenbéli érdek, nevezetesen az 
önigazolás-identitásnyerés érdeke, mely szintén szerve-
zi a visszaemlékezést. Az ilyen kudarcokat olyan erősen 
rögzíti az emberi emlékezet, hogy nagyon találó Douwe 
Draaismának ezt a jelenséget értelmező rövid írásának 
címe: Mintha csak tegnap történt volna.27 Draaisma Wundt 
és Wagenaar belátásaira építve arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a bennünket ért sérelmekre, vagy általunk elköve-
tett vétkekre jobban emlékszünk és még évekkel később 
is ugyanazt a testi reakciót váltják ki (például elpirulást).28 
Ám a mi szempontunkból még lényegesebb, hogy az önké-
pünkkel legkevésbé összeegyeztethető emlékeket rögzítjük 
leginkább, éppen az önképünk megőrzése végett.29 tehát 
egyfajta fordított „pozitív visszajelzésként” működnek a 
kellemetlen emlékek és így hozzájárulnak az önkép épí-
téséhez is.30 illetve külön hangsúlyoznám Draaisma másik 
észrevételét: „Mindent két példányban rögzítünk”,31 azaz 
egy ilyen emléknél egyszerre látjuk magunkat kívülről és 
érezzük belülről a megaláztatás vagy szégyen fájdalmát. 
Ez a „megkettőződés” pedig Störr emlékezésének sajátos 
narrációjára is magyarázat. Az emlékezés tehát már eleve 
kétrétű, a lényeges különbség nem a felidéző én és a felidé-
zett én között feszül, hanem az emlékhez fűződő érzelem-
ben, amely azonos pozícióba is helyezheti a két szólamot, 
de el is választhatja őket. Példa erre a dél-amerikai eset, 
ahol az emlékező, már arra is kitér, hogy korábban érzelmi-
leg máshogy viszonyult ugyanahhoz az eseményhez (ami 

27 Draaisma, Miért futnak…, i. m., 48-50.
28 Uo., 49.
29 Uo.
30 jó példa erre a következő idézet: „November tizenkilencedike volt, ma is tudom 

a napját, mert életem egyik legszédítőbb éjszakáját akkor éltem át. Mindenáron 
le akartam vetni magam az emeletről, a mélység vonzása olyan erős volt, hogy 
oda akartam magam kötözni az asztalhoz. undok ellágyulás volt ez is, gyűlöle-
tes.” (füst, A feleségem…, i. m., 182. o.) Az utólagos perspektívából az öngyil-
kossági kísérlet már „ellágyulásnak” látszik, melyből az is következik, hogy a 
felidéző én immár lelkiekben erős és megveti ezt a gyengeséget.

31 Draaisma, Miért futnak…, i. m., 50.
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már hármas szerkezet: a felidéző és a felidézett mellett van 
egy „felidézett felidéző” is). 

Emiatt a bonyolult szerkezetű emlékezési folyamat mi-
att harmath Artemisz joggal beszél Störr emlékeiről, mint 
„végtelen értelmű múlt”-ról,32 hiszen az emlékező tisztában 
van vele, hogy korábban más értelmet tulajdonított egy-egy 
emléknek - ebből pedig egyenesen következik, hogy a mos-
tani értelemadás - ami pedig feltétele lenne az önkép meg-
őrzésének - sem marad örökké érvényben. itt kapcsolható 
be az idézetből levezethető harmadik következtetés, neve-
zetesen, hogy az elbeszélő érdekelt a múlt újrateremtésében, 
hiszen ezt az utóbbi évek recepciója is lépten-nyomon szóvá 
tette, köztük harmath Artemisz és fehéri György is. Sze-
rintük az emlékezés a jelenhez kell,33 hogy megszülethessen 
az emlékezőben magáról is egy konstrukció, a feleségéről 
és a világról alkotott konstrukció mellett.34 Ez az identitás, 
melyet az emlékeket saját érdekei szerint rendezgető funkci-
onális emlékezet meg akar magának teremteni, pedig a férfi-
identitás. A baj ezzel csak az, hogy Störr nemi sztereotípiákat 
ért ezalatt, s bár a sztereotípiák bizonyos állandóssággal ren-
delkeznek ugyan, de időben, történetileg szintén változnak. 
Störr kísérlete csak zátonyra futhat, mert pontosan abban a 
korban él, amikor ezek a „jelzőbóják” folyamatosan változ-
tatják helyüket, nem szolgálnak már iránymutatóként többé, 
vándorolnak egyik helyről a másikra, új értelmeket vesznek 
fel, mint Bal „vándorló fogalmai”.

Bolygó fogalmak

Mieke Bal Travelling Concepts in the Humanities (a. m. 
’A humán tudományok utazó fogalmai’) méltán nevezhe-
32 harmath Artemisz, Feleségem, a Fikció (Füst Milán: A feleségem története), Al-

föld, 2004/2, 91.
33 fehéri György, Egy végtelenül magányos regény (A feleségem története) = A ma-

gyar irodalom történetei III. szerk. Szegedy-Maszák Mihály-veres András, 
Bp., Gondolat, 2007, 392.

34 harmath, i. m., 89.

tő akadémiai bestsellernek. Nem az alapvető állításai újak, 
azokat a dekonstrukciótól, a posztmodern filozófiától és a 
különböző kultúrakutatóktól kölcsönzi. Újdonsága abban 
áll, hogy - egyfajta meta-tudományt létrehozva - magára a 
humán tudományokra vonatkoztatta ezeket a belátásokat: a 
fogalmak, amelyekre minden tudományos érvelésnek épül-
nie kell, nem rögzítettek, „utazó” természetükben pedig in-
kább előnyt lát Bal, semmint terhet (példaként a hibriditás 
fogalmát említi: egészen mást jelentett a XiX. századi bi-
ológiában, mint például homi k. Bhabha posztkoloniális 
elméletében35). A fogalmak tehát mindig is a „valamivé-
válás” folyamatában vannak,36 egyáltalán nem csak leíró, 
hanem programadó és normatív funkcióval is bírnak.37

Ezt a kettőséget, szembenállást a rögzített-statikus-
leíró fogalmi nyelv és a változó-dinamikus-figuratív nyelv 
között harmath Artemisz is megfigyelte Störr kapitány 
elbeszélésében. Állítása szerint Störr nyelvet változtat, 
a „rámutató” nyelvet fokozatosan „figuratívra” cseréli.38 
Mindezeket akképpen gondolnám tovább, hogy Störr szá-
mára észrevétlenül is a nemi sztereotípiák egy rámutató nyelv 
statikus fogalmai, melyek viszont állandó performatív meg-
erősítést igényelnek. Ez utóbbi bővebb magyarázatra szorul, 
mert az előbb még a rámutató nyelvet szembeállítottuk 
a performatív nyelvvel. judith Butler szerint a beszédak-
tus-elméletnek megfelelően a performatív aktus39 valóban 
végrehajtja vagy létrehozza azt, amit megnevez - a nemek 
esetén viszont nincs végrehajtó akarat: a „szexus” normák 

35 Bal, i. m., 24-25.
36 Uo., 51.
37 Uo., 28.
38 harmarth, i. m., 83.
39 Nem véletlen, hogy Bal könyvében éppen a performativitás (Performance and 

Performativity - Bal, i. m.,174-212.) az egyik a hét fogalom közül, amelyiknek 
a vándorlását végigköveti, mert ma is meghatározó, ugyanakkor valóban nagy 
változáson átmenő terminus. Olyannyira megkerülhetetlen, hogy a Bal által 
meghirdetett kulturális interpretációs stratégia (nevezetesen, hogy legyünk ér-
zékenyek a fogalmak időleges természetére - Bal, i. m., 55), csakis a 
performativitás egyik posztmodern értelmezésén alapulhat.
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állandó performatív ismétlődése által jön létre, de nincsen 
szabad akaratú szubjektum, aki ebben dönthetne, ezt egy 
„diskurzus-hatalom” automatikusan kikényszeríti belőle.40 
Senki sem, így Störr sem látja a nemi szerepeket előíró 
hatalom eredetét: „…nem is tudom, melyik gonosz ördög 
tiltotta meg a férfiaknak a sírást…”.41 figuratív nyelv és a 
performativitás pedig az esetlegességben kapcsolódnak 
össze: az adott szó, fogalom egy megjósolhatatlan figuratív 
értelmet vesz fel egy performatív aktus megismételhetet-
len szituációjában („itt és most”-jában), hogy a követke-
ző esetben már egész más jelentésben álljon. Azaz hiába 
próbálja ez a regulatív normákat fenntartó hatalom kizárni 
történetiségét,42 mégis van lehetőség rátekinteni, reflektálni 
a működésére, amit véleményem szerint a performativitás 
alapvető alkotóelemén, az esetlegességen alapul (ha min-
dig mindent sikerülne ugyanúgy megismételni, ahogy 
Butler mondja „citálni”, akkor az nem is performativitás 
lenne, hanem a beszédaktus-elméletből ismert ellentéte, a 
konstatívum). ilyen „konstatívum”, mindig ugyanabban a 
jelentésben álló szavak lennének a nemeket meghatározó 
sztereotípiák is. Störrt két dolog akadályozza a sztereotípia 
performatív megismétlésében: a felesége figuratív nyelve és 
felesége eltérő fogalmai a férfiasságról:

–Nem kell olyan férfiasnak lenni – mondja hirtelenül. - 
A horgony szentségit neki - teszi hozzá.

40 judith Butler, Jelentős testek (A „szexus” diszkurzív korlátairól), Bp., Új Mandá-
tum, 2005, 26-28.

41 82. o. A másik nemre való rácsodálkozása sem csak a nemek idegenségének 
tapasztalatán alapul tehát, hanem a szexust létrehozó beszédrend (ilyen például 
az öltözék is) eredetének homályán, „titkán” is: „S a tükre mellett egy pár kis 
cipő az asztalon, hogy egy zergének is kicsi lett volna, meg egy pirinyó kesztyű, 
meg egy kis zsebkendő, miegymás, csupa rendetlenségben, és mégis milyen 
csodálatos volt! Mi ezeknek a titka? igen, a nőké, mi a titkuk?” 31.

42 Butler, i. m., 26.

(A tengerészeket mindig szerette kifigurázni.)
– Szóval férfias se legyek, nagyon jól van, csak milyen 
legyek akkor, mi a tanácsa?
– Oh, mit tudom én azt? - feleli szenvedélyesen. - Légy 
pimasz vagy akármi, igen, igen, úgy ahogy mond-
tad, még csirkefogó is, csak szép legyen az, amit kita-
lálsz…43 

A káromkodás tipikus beszédaktus, ám azzal, hogy más 
használja ezt a nyelvet, egy egész más értelmű jelentés jön 
létre: a performatív aktus rámutat arra, hogy még a zárt, 
szótlan tengerész-világ is nyelvre van ráutalva, nyelvük 
minden szándék ellenére is figuratív, valóban ki-figurázza 
őket. A férfias viselkedés a figuratív nyelv segítségével imi-
tálható (talán nincs is pontosan ilyen káromkodás), éppen 
annak a retorikának az érdekében, hogy meggyőzze Störrt, 
ne a kiszámíthatóságával, racionalitásával legyen férfias, 
hanem a nőkre tett hatásával. De Störr itt nem tud kisza-
kadni ebből a szerepből: a fogalmi-leíró nyelvi módnak 
megfelelően kéri a feleségét, hogy fejtse ki, hogy mit ért az 
alatt, hogy férfiasság. A figuratív nyelv (az imitáció, a paró-
dia) itt elhallgat, nem tudja a választ, mert csak arra akarja 
rávenni, hogy a megfelelő hatás kedvéért „figuráljon” („csak 
szép legyen, amit kitalálsz”). Az pedig - mint láttuk - nem 
jósolható meg, hogy mi hatásos retorika és mi nem - egy-
szerűen nem írható elő („akármi”). fontos megjegyezni, 
hogy felesége elvárása is megfelel egy meglévő, a szívtipró 
férfi sztereotípiájának („mintha te tetted volna tönkre a vi-
lág összes szüzeit44), csak a két férfias sztereotípia ütközik 
 
 
 

43 füst, A feleségem…, i. m., 94.
44 Uo.
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egymással, s ezzel együtt megmutatkozik önkényességük 
és esetlegességük is.45

ugyanezt láthatjuk a nemzeti sztereotípiákkal kapcso-
latban is. francia feleségéről és önmagáról Störr felállíthat 
egy kettős sztereotípia rendszert (a racionális férfiak, a ra-
cionális hollandok és érzelmes nők és bohém franciák):

Azt mondják rólunk, hollandusokról, hogy jó építészek 
vagyunk, de hogy az életünket is el tudnók rendezni, 
ne adj’ Isten, arra mi képtelenek vagyunk. Mert vala-
mi rendszerekbe vagyunk mi beleragadva, ma se tudom 
megérteni, mi ennek az oka? […] Nevetni viszont nem 
tudunk. S ez a lényeg. Mert a franciák igen. De mint a 
hideg patak, mikor süt a nap, oly kegyetlenül és boldo-
gan.46

Sok olyan embert megkérdeztem már, aki találkozott 
hollandokkal, hogy elfogadja-e ezt az állítást, vagy sem. A 
legtöbben nem tartották igaznak a fenti idézetet, de voltak 
néhányan, akik igen. A nemi sztereotípiáknál a nemzeti 
sztereotípiák kevésbé tartósak. A szövegben is azt láthat-
juk, hogy amennyire megerősíti ezeket a sztereotípiákat 
egy helyen, olyannyira cáfolja meg őket folyamatosan a re-
gényből kiolvasható „fejlődésregény”: mint láttuk, Störr az 
utolsó fejezetre már egyáltalán nem viselkedik racionálisan 

45 A feleség hiányával ezek a megerősítő, performatív aktusok még extrémebb 
formát öltenek. Bourdieu szerint a férfiaknak egymás között is bizonyítani kell 
(játékkal, harccal) az adott nemhez való tartozásukat, mert a férfiasság viszony-
fogalom (Pierre Bourdieu, Férfiuralom, Bp., Napvilág, 2000.). Ezzel talán ma-
gyarázható, hogy sem a felidéző, sem a felidézett nem érez lelkifurdalást egy 
férfi megölése miatt, mert az eltörpül az elnyert pozitív visszajelzés mellett: „A 
fejét az állammal hátraszorítottam, s csak egyet ütöttem, mert ez a szokásom. 
és, jaj bizony, megint hallottam ugyanazt a sajátságos recsegést. A tarkóján. 
Úgy látszik, eltörtem a csigolyáját, mert ott halt meg a szemem előtt. S ami 
még ma is elszomorít, még akkor sem éreztem én semmi különöset. – Mégse 
vagyok hát olyan öreg – gondoltam magamban. S ennyi volt az egész” (füst, A 
feleségem…, i. m., 290.).

46 füst, A feleségem…, i. m., 90-91.

(víziókat vél valósnak például), a figuratív nyelv irányába 
tapasztalható eltolódás sem kedvez a racionális diskurzu-
soknak. Akkor miért éppen holland a hajóskapitány? Gon-
dolhatnánk, hogy ezt bizonyára a szövegelőttes, a bolygó 
hollandi mítosza határozta meg. A szöveg ismeretében 
tudhatjuk, hogy nem csupán parafrázisról van szó, maga 
Störr is több előképből épül fel ( jakab a keresztneve, egy-
értelmű utalásokat találhatunk a bibliai jákob történetére 
is). érdekes módon - Schein Gáborral egyetértve - a boly-
gó hollandi pretextusa nem stabilizálja az értelemadást, sőt, 
igazából csak Wagner az, aki rögzített értékviszonyokat te-
remt, aki szerint tragikus a végtelen bolyongás, az operá-
jának librettójaként szolgáló heine-feldolgozás még nem 
tesz ilyet, gyakorta ironikus a hangvétele.47 A mítosz itt egy 
olyan új allegorikus értelmet vesz fel, amit már a tanul-
mány előző fejezetének befejezésekor megállapítottunk: 
ez a hajós most a jelentések végtelen tengerében bolyong, 
ahol nemcsak a világ, hanem a saját magára vonatkozó je-
lentéseket sem találja meg vagy csak ideiglenesen, hogy az-
tán újra és újra továbbálljon egy új, megbízhatóbb jelentés 
érdekében.

A jelentések, s ezen belül a rögzített jelentéstulajdoní-
tások, tehát a sztereotípiák esetlegességét mi sem mutat-
ja meg jobban, mint megfordíthatóságuk, például a fér-
fi nőies tulajdonságokat vehet fel, a nő férfiasakat48 - ez 
utóbbira Schein Gábor is felfigyelt.49 A megfordításból, a 

47 Schein Gábor, Az én-regényben a másik: a kapitány és felesége (Füst Milán: A 
feleségem története), irodalomtörténet, 2007/4, 467.

48 Londonban, a második rész elején ez különösen felerősödik Störrnél. A kapi-
tány a nőkről alkotott sztereotípiáknak megfelelően kezd el viselkedni (vásárol-
gat), sőt, hogy teljes legyen a szerepcsere még egy (tengerész) (!) egyenruhás 
nőbe is belehabarodik: „Aztán elmentem a borbélyhoz, majd bevásárolni, vet-
tem magamnak egy szép kis karórát meg tizenkét angol zsebkendőt, de reme-
ket…s még további apróságokat. […] Egy egyenruhába öltözött fiatal nőre 
pedig ma is emlékszem, mert megállított. (valami körmenete volt éppen az 
Üdv hadseregének, vagy efféle.) S én úgy éreztem, elmennék a világ végéig 
utána.” (füst, A feleségem…, i. m., 107.)

49 Schein, i. m., 465.
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kiazmus retorikai alakzatából nyerhető jelentéstöbblet nem 
teszi lehetővé a hatalmi viszonyok végleges megfordítását, 
de segít az előírt nemi szerepek reflexiójában, így Störr 
és felesége önértelmezésében is. A kiazmus a szerepjáték 
performatív aktusában testesül meg leginkább, joggal ért-
hetünk hát egyet harmath Artemisz megállapításával, mi-
szerint ezekben a játékokban kényszerül Störr arra, hogy 
„a másikban olvassa magát”.50 Az egyik felidézett játékot 
johan Goudsblom A férfihatalom rejtélye című írásának51 
segítségével értelmezem, bizonyítva ezzel azt is, hogy való-
ban antropológiai horizont nyílik azzal a regényben, hogy 
férfiak és nők általában vett viszonyairól van szó.52 A jele-
netet a jobb érthetőség miatt kénytelen vagyok kicsit hosz-
szabban idézni:

Sálat kötöttem például a fejemre, valami turbánfélét, 
minthogy a sarokba voltam kiküldve, mint perzsa ka-
tona. […] 
– Mazud, Mazud. - És tapsolt a kis kezeivel.
Én voltam ez a Mazud. S mindeddig persze moccan-
nom se volt szabad a sarokban, de most azt kellett kér-
deznem:
– Itthon a férjed? - S ki kellett düllesztenem a szememet.
– Nincs, nincs - énekelte -, egyedül vagyunk a házban, 
szerelmem.
Majd rögtön utána:
– Azért csak maradj ott, ahol vagy. Hova gondolsz? Én 
nem csalom meg a férjem, te undok, fekete féreg. Az én 
férjem rendes ember.
– Te köpcös! - kiáltotta kikelve magából. Holott nem is 
vagyok köpcös. De fel is ugrottam a helyemről.
– Ez most a lázadás! - kiáltottam. S még a fogam is 
összekoccant. - Elég volt a komédiából - mondtam neki 

50 harmath, i. m., 86.
51 johan Goudsblom, A férfihatalom…, i. m.
52 Schein, i. m., 475.

sötéten. S hogy ez aztán mire vezetett, mely gyönyörö-
kig és milyen megújulásba? S bizony az önkívületig is, 
de hányszor.53

fontos megjegyezni, hogy az előbb szóba ho-
zott antropológiai horizont egyáltalán nem jelent 
„transzhisztorikusságot”, mint ahogyan többször jeleztük 
már, nők és férfiak közötti hatalmi viszonyok nagyon is 
változékonynak bizonyultak az idők folyamán. Goudsblom 
tétele is erre épül: a nemek közötti hatalmi viszonyok egy 
átfogóbb társadalmi kötelék részei, s ezek változnak az idők 
során, így a közöttük lévő hatalmi egyensúly is.54 Mint ci-
vilizációtörténész, három fázisra osztotta az emberiség 
történetét: a földművelés-állattartás előtti és utáni fázisra 
és az iparosodás fázisára, míg a középső fázisban, egy „har-
cos-földművelő rendben” nagyon erősen nőttek a különb-
ségek, így a nemek közöttiek is, addig az utolsó szakasz 
végén, a posztindusztriális társadalomban csökkenhettek a 
különbségek, ha nem is tűntek el.55 Rögtön látjuk a fenti 
idézetből, hogy a játék visszaröpíti az időben Störréket, a 
hatalmi viszonyok jóval egyenlőtlenebbek egy szerájban, 
mint a saját, a női emancipációt már megtapasztaló húszas 
évekbeli életvilágukban. A játékban itt az a lényeg, hogy 
ilyen poláris hatalmi viszonyokban gyakorlatilag egy bizo-
nyos szinten a nőnek is teljhatalma lehet egy férfi felett, 
ahogy Goudsblom is felfigyelt rá, egy alacsonyabb rendű 
férfi nem vethetett szemet egy magasabb rendű nőre, akit a 
legmagasabb hatalmi körökhöz tartozó urak ennek megfe-
lelően el is különítettek (például egy szerájban) a közönsé-
ges földi halandóktól.56

A jelenetet egy megfeleltetésen alapuló logika szerint 
beszéli el Störr: folyamatosan kapcsolatba kell hozni az 

53 füst, A feleségem…, i. m., 112.
54 Goudsblom, A férfihatalom…, i. m., 105.
55 Uo., 107.
56 Uo.
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egymással nem korreláló dolgokat. A játék szabályait egy 
valódi hatalom szabályaival, a „köpcös” testalkatot Störr 
testalkatával kellene azonosítani, hogy a leglényegesebbet 
csak odaértsük: a hűtlen (?) feleség hű hitvestársat játszik, 
hogy aztán mégis megcsalja az urát, holott valójában így él 
csak valódi férjével házaséletet, egyébként soha. A játéknak 
viszont már az életviláguknak megfelelő hatalmi játéksza-
bályok szerint eljárva a férfi vet véget, először még a játék 
nyelvét használva („Ez most a lázadás!”). A kérdés viszont 
fönnmarad: mi szükség van erre? A választ a saját-idegen 
hermeneutikai ellentétpárja kínálja: a saját-idegen meg-
fordítása voltaképp a saját megerősítését szolgálja, hason-
lóképpen a funkcionális emlékezethez. talán ezért is érez 
az együttlét után Störr végtelen nagy idegenséget kettejük 
között, mert a sajátba való visszabillenés túl jól sikerült: 
„…s úgy aludtunk el aztán egymástól távol s a nagy ide-
genségben, mint két fekete kupac valami jégmezőn”.57

Goudsblom a társadalmi egyenlőtlenségek egyik for-
rásának a tűz felett megszerzett uralmat tartja, együtt a 
férfiak fegyverbirtoklási monopóliumával együtt.58 Emlí-
tettük már, hogy a hajótűz jelenete úgyis magyarázható, 
hogy Störr képtelen megfelelni a férfiasság egyik alapvető 
sztereotípiájának, a tűz feletti uralomból eredő önuralom-
nak. A tűz motívuma valóban meghatározó a regényben,59 
Goudsblom tűz-definíciója azért lehet számunkra fontos, 
mert könnyen köthető a már korábban felállított allegóriá-
hoz, a szövegben megtapasztalható végtelen jeláramláshoz. 
A tűz megsemmisítő és visszafordíthatatlan, mert az égés 
befejeztével lehetetlen helyreállítani a maradványokból az 
eredetit, céltalan és öngerjesztő, hőt képez és a hőből megint 
tűz lesz.60 tehát a jelek és a tűz uralása egyaránt a civilizá-
ció alapfeltétele, ám Störr a jeleknél is azt tapasztalja, hogy 

57 füst, A feleségem…, i. m., 112-113.
58 Goudsblom, A férfihatalom…, i. m., 106.
59 fehéri, i. m., 395.
60 Goudsblom, Tűz…, i. m., 13.

azok a korábbi jelentéseiket az idők folyamán megsem-
misítették, az eredeti jelentésekhez nem férhet hozzá már 
semmi, az emlékezet sem, az új jelölések felvétele látszólag 
céltalan (mert nincs összhangban Störr céljaival), viszont 
az új jelentésfelvétel mindig újra és újra bekövetkezik, egy-
fajta öngerjesztő folyamatként. jellemző, hogy a hajótűz 
epizódjában Störr egészen más jelentést tulajdonít magá-
nak („hasznavehetetlen, haszontalan és rongy embernek 
éreztem én magamat”61), mint Miss Borton, Störr későbbi 
szerelme, aki a pánikba eső utazóközönséget nyugtató fér-
fit látja benne:

Elhatároztam tehát, hogy otthagyom őket, nem bolon-
dítom szegényeket én is, mikor egy lány akaszkodott be-
lém, egy kis fiatal miss, nem hagyott kimenni az ajtón.
– Imádom magát, hát nem látja, hogy imádom? - kér-
dezte furcsa, csábító mosolyok közt, miközben átölelt, 
megpróbálta elérni a nyakamat. Gyönyörű lány volt.62 

Störr beszéde („csupa maszlag volt, de csodálatos a 
hatása”63) egészen más jelentésárnyalatot kap a felidéző 
én elbeszélésében, mint ahogyan azt eredeti hallgatósá-
ga értette. Pedig elkeseredését jórészt annak köszönhette, 
hogy a hajót (ezt a szó szerint vehető átvitelt, metaforát), 
más vágyainak tárgyaival azonosította, így pusztulása az ő 
pusztulását is jelentette volna egyben: „Remek hajó volt, 
cukros, kényes, mint egy kisasszony, egy születésnapi torta, 
vagy minek nevezzem?”.64 Az idézet persze arra is jó példa, 
hogy hány jelentést is hordozhat egy hajó. Az étel és a nők 
egymással való behelyettesítését már korábban megteszi 
Störr, elég sok szakirodalom felfigyelt már erre, sőt, gyaní-
tom, hogy több ilyen irányú elemzés is születik majd, mert 

61 füst, A feleségem…, i. m., 38.
62 Uo., 42.
63 Uo.
64 Uo., 33.
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egy pszichoanalitikus olvasatnak nagy teret enged a regény 
ezen aspektusa.

végezetül a regény egy kicsinyítő tükrét használnám 
fel eredeti funkciójának megfelelően az eddigi olvasási 
tapasztalatok összefoglalására. Meglepő módon ebben a 
jelenetben is helyet cserélnek a szerepek: Störr beszél fi-
guratív nyelven (még az elbeszélő sem leplezi le!) és Lizzy 
lesz az, aki visszabillenti a leíró, egyértelmű nyelvi világba 
a jelenetet:

– Hát nézzen már kicsit oda - kiáltottam egy alkalom-
mal -, micsoda gombócot emel ez a szájához… - S rá-
mutattam egy külvárosi csapszék hatalmas kék emberé-
re, aki tátott szájjal meredt rá az előtte libegő gombócra, 
amely is megakadt a levegőben, s ott fog előtte libegni 
mind az idők végtelenéig.
– Hát nem szerencsétlen az ilyen? - kiáltottam én. - Ott 
van előtte a gombóc, és sohasem érheti el.
– Ejnye - csóválta ő is a fejét. - Milyen rossz cégérnek 
lenni - mondta bánatosan. 65

j. hillis Miller egy Wallace Stevens-vers elemzésében 
központi jelentőséget tulajdonít a kicsinyítő tükör, a mise 
en abyme alakzatának (Miller 1976).66 A heraldikából köl-
csönzött (vándor)fogalom eredetileg azt a megoldást jelöl-
te, amikor a címerek egyik részében a címer kicsinyített 
mását is odafestették. Ez egy végtelen tükrözési folyama-
tot jelent, hiszen a tükörfolyosó jelenségéhez hasonlóan, a 
végtelenségig lehetne festeni a kis címert, amelyben benne 
egy kis címer, amelyben benne van egy kis címer…cégér 
és címer között nincs nagy különbség, talán annyi, hogy 
az a modern, profán kor elterjedtebb címere. A kicsinyítő 

65 Uo., 81.
66 j. hillis Miller, Stevens’ Rock and Criticism as Cure I., The Georgia Review, 

1976/1, 5-31.

tükör tehát eredeti értelmében tér vissza (címer/cégér is 
lesz), amely egyben viszont mint poétikai alakzat a regény 
egyik lehetséges értelmét is magába sűríti: a vágy tárgya 
(az étel) soha nem érhető el, mint ahogyan a végső jelentés 
sem. Ez viszont azt is jelenti, hogy ez a jelentéssűrítés azt 
is magába sűríti, hogy nem sűrít magába semmit, mert az 
nem érhető el - hasonlóan j. hillis Miller holland kakaós 
dobozához, melyen a fapapucsos népviseletbe öltözött hol-
land lány tart egy kakaós dobozt, melyen egy ugyanolyan 
fapapucsos népviseletbe öltözött holland lány tart egy ka-
kaós dobozt…de mi magunk is csak a dobozt tartjuk a ke-
zünkben, annak a végtelen távolságnak a végét (nincs neki) 
nem látjuk, melyet a tükrözés nyit, csak a felületét érintjük 
(a doboz felszínét).

valahová mégis visszavezetett a mise en abyme: hollan-
diához. A címben feltett kérdésre a válasz tehát az, hogy 
azért hollandia, mert minden út odavezet. De Störrtől 
tudjuk, hogy ott sincs megállás.
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Válságok
Gogolák Lajos vitája
Johan Huizingával

törő krisztina Noémi

johan huizinga (1872-1945) holland történész két vi-
lágháború közötti magyarországi fogadtatása kapcsán két 
nevet kell mindenképpen megemlíteni. Az egyik ham-
vas Béláé (1897-1968), aki a korabeli magyar értelmiség 
köreiből írásaiban valószínűleg a legtöbbet foglalkozott 
huizinga műveivel. Nem véletlenül: mindkettejüket erő-
sen foglalkoztatta a korban uralkodó válsághangulat, illet-
ve maga a válság - bár ez utóbbit egymástól némileg eltérő 
módon írták le. A megoldást azonban mindketten a katar-
zisban látták - bár ezt a fogalmat sem teljesen egyformán 
értelmezték1. 

A huizinga-recepció másik fontos szereplője a törté-
nész Gogolák Lajos (1910-1987). Gogolák összesen há-
rom önálló cikket szentelt huizinga műveinek, életművé-
nek. Ahogy hamvas és huizinga között eltérés mutatko-
zik a katarzis értelmezésében, ugyanúgy mutatkozik elté-
rés Gogolák és huizinga között nemzet, nacionalizmus 
és patriotizmus értelmezésében. Ám amíg hamvas nem 
vitatkozik a holland szerző állításaival, így a két szerző vé-
leménye inkább egymással párhuzamosan él a krízisiroda-
lomban, addig Gogolák vitába száll huizinga elméletével 
és állításaival. tanulmányomban a három Gogolák-cikk 
szövegközeli elemzésével ezt a vitát kívánom bemutatni.

1 Bővebben kifejtve: törő krisztina, Krízis és katarzis, tariménes, 2005/1, 
63-71.
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A magyarországi fogadtatás az interbellum idején

johan huizinga életművét és személyét a két világ-
háború közötti igényes magyar olvasóközönség köreiben 
általános tisztelet övezte: a kultúra letéteményeseként, a 
szellem embereként aposztrofálták. A húszas évek végén 
és a harmincas évek elején elsősorban a szakmai (történet- 
és társadalomtudományi) lapok közöltek egy-egy cikket 
(elsősorban recenziót) huizinga idegen nyelven megjelent 
történettudományi műveiről. A harmincas évek második 
felében és a negyvenes években a hétköznapi, művészeti és 
tudományos sajtó több orgánumában is ismertetők, elem-
zések jelentek meg a holland szerző könyveiről.

Emellett a magyar szerzők mind a történettudományi, 
mind a művészettörténeti, mind a krizeológiai irodalom-
ban hivatkoztak huizinga műveire.

A művelt nagyközönség számára ez utóbbi, vagyis a 
válságirodalom a legfontosabb értelmezési keret huizinga 
műveivel kapcsolatban2. huizinga írásainak befogadói köre 
a  társadalmi és a kulturális elit csaknem egészét lefedi: a 
világnézetileg baloldalhoz (is) sorolható Radnóti Miklós-
tól kezdve a korabeli kultúrpolitikuson, a Nouvelle Revue de 
Hongrie és a Hungarian Quarterly szerkesztőjén, dr. Balogh 
józsefen keresztül a politikailag és kulturális értelemben is 
konzervatív tormay cécile-ig és Zichy Rafaelnéig sokan 
tartoztak huizinga lelkes olvasói közé. 

johan huizinga művei a válságirodalomnak leginkább 
abba a csoportjába sorolhatók, „amely a válságtudatot el-
ismerve, de vele szembefordulva, a bomlasztó kritikával, a 
negativizmussal, az új barbár tendenciákkal szemben a szel-
lemi relativizmus elutasítására, konstruktív magatartásra, ér-
tékvédelemre, önmagunk összefogására […]”3 szólított fel.

2 Bővebben kifejtve: törő krisztina Noémi, De Hongaarse receptie van Johan Huizinga 
in het Interbellum, Amos, 2008/2, http://comenius.ned.univie.ac.at/node/13892

3 Laczkó Miklós, Válságkorszak – válságelméletek. Három alapmű az 1920-as évek 
magyar szellemi életéből, Múltunk, 2007/3, http://www.polhist.hu/multunk/
letoltes/lackom.pdf

A holland történész műveiről4 megjelent recenziókban 
két visszatérő motívum figyelhető meg. A cikkek szerzői 
egyrészt mindegyik huizinga-műben felfedezik a saját 
korukra, vagyis a 20. század első évtizedeire való reflexiót. 
Másrészt a műveket magukat a saját korukban, mint vál-
ságkorban helyezik el, vagyis azt állítják, hogy huizinga 
adott műve valamilyen formában magán viseli a válságkor 
jellegzetességeit (általában úgy, hogy küzd ellene). Pálóczi 
horváth György szavaival összefoglalva a huszadik század 
első felének lényege, hogy „zűrzavaros és nehéz korunkban 
érvelni kell a szellem mellett”5. huizinga az olvasói szerint 
pontosan ezt teszi. 

Gogolák Lajos

A huizingával tiszteletteljesen vitatkozó magyar törté-
nész 1910-ben született Pozsonyban, egy etnikailag vegyes 
felvidéki családban.6 Pozsonyi és budapesti iskolaévei után 
jogot, nyelvészetet és művészettörténetet tanult a budapes-
ti Pázmány Péter tudományegyetemen. később Szekfű 
Gyula tanársegédje lett. kutatási területe a szláv népek, 
ezen belül legfőképpen a szlovákok és a csehek, valamint 
csehszlovákia története volt, de foglalkozott a pánszláviz-
mus jelenségével is. Gogolák kutatói tevékenysége mellett 
újságíróként is jelen volt a magyar szellemi életben. Rend-
szeresen publikált a reformkonzervatív Magyar Szemlében, 
ahol Observans néven a külpolitikai rovat vezetője is volt,7 
valamint a sajátos küldetésű Az Ország Útja című folyó-
iratban. A magyar szellemi honvédelem fórumának, az 

4 A holnap árnyékában (m.: 1938), A középkor alkonya (m.: 1938), Patriotizmus, 
nacionalizmus (m.: 1941), Homo ludens (m.: 1944), Válogatott írások (m.: 1944), 

5 Pálóczi horváth György, Huizinga: A középkor alkonya, Magyarország, 1938. 
dec. 16., 9.

6 Nóvé Béla, Egy paleofrivol emlékirat elé, holmi, 2001/3, 288. 
7 Saád józsef, A reformkonzervativizmus lapja, Magyar Szemle, 1997/6, http://

www.magyarszemle.hu/szamok/1997/6/a_reformkonzervativizmus_lapja
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antifasiszta és antináci napilapnak, a Magyar Nemzetnek 
szintén állandó szerzője volt. 

Miután megjárta mind a nyilasok, mind a kommu-
nisták börtönét, 1956-ban elhagyta Magyarországot, és a 
bécsi egyetem kelet-Európa tanszékének professzora lett. 
1987-ben Bécsben hunyt el. 

Ahogy már szó esett róla, Gogolák három cikket közölt 
johan huizingával kapcsolatban. A Magyar Nemzet 1938. 
október 9-i számában huizingának A holnap árnyékában 
című kultúrkritikai művéről, 1941. március 30-i számában 
a Patriotizmus, nacionalizmus című (egyébként érdekes tör-
ténetű) művéről8 jelentetett meg recenziót. végül pedig az 
Új Magyarország 1946. húsvéti számában9 írt nekrológot a 
holland történészről Német koncentrációs táborbeli szenvedé-
seibe halt bele Huizinga, a jelenkor egyik legnagyobb szelleme 
címmel. 

8 johan huizinga Patriotisme en nationalisme in de Europese geschiedenis (haarlem, h. 
D. tjeenk Willink) címmel jelentette meg 1940-ben a leideni egyetem Studium 
Generale-programjában elhangzott három előadását. Ezek után egy gyors és nem 
teljes német fordítás készült a műből. Ez a fordítás került el Magyarországra kollár 
kálmán, hollandiában élő könyvkiadó révén. A német változatot Szentkúty Pál 
tette át magyarra, néhol igen kifogásolható minőségben. Ez a fordítás 1941 elején 
jelent meg Magyarországon (Pécs/Budapest, Danubia kiadás). A huizinga által is 
elfogadott német fordítás viszont csak az 1942-ben kiadott Im Bann der Geschichte 
című kötetben (Amsterdam, Akademische verlagsanstalt Pantheon) jelent meg. 
Az antinacionalista magyar értelmiség számára nagyon fontos lehetett, hogy ez az 
aktuális mű megjelenjen még úgy is, hogy egy kétes értékű és eredetű német fordí-
tás képezte alapját egy szintén nem makulátlan magyar fordításnak. törő kriszti-
na, Johan Huizinga „Patriotisme en nationalisme”című szövegei = Huizinga magyar 
barátai, Balogh tamás, törő krisztina, Bp., ELtE Eötvös, 2002, 129-136.

9 (G. l.), J. Haizinga: A holnap árnyékában, Magyar Nemzet, 1938. okt. 9., 27.; 
Gogolák Lajos, Patriotizmus, nacionalizmu, Magyar Nemzet, 1941. márc. 30. 
7-8.; uO., Német koncentrációs táborbeli szenvedéseibe halt bele Huizinga, a jelen-
kor egyik legnagyobb szelleme, Új Magyarország, 1946. húsvét, 4. 

Johan Huizinga: Patriotizmus, nacionalizmus
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A holnap árnyékábanról

Gogolák mindkét recenziója jól illeszkedik a többi 
huizinga-műről szóló recenziók sorába. A többi szerzőhöz 
hasonlóan, akik huizingát a „kultúra letéteményese”-ként, 
„a szellem embere”-ként, „objektív, távolságtartó [tudós-
ként], a szabad gondolkodás képviselője”-ként, erkölcsös 
és jeles szerzőként tartják számon, Gogolák is elismeréssel 
adózik huizinga szellemi és erkölcsi teljesítménye előtt.

Bár Gogolák 1941-es cikke jóval kifejtettebb, elemzőbb 
és érvelőbb jellegű, mint az 1938-as, néhány alapgondolat 
már ebben az első cikkben is megtalálható.

Noha Gogolák elismeri huizinga műveinek kiválósá-
gát, egyben azt is állítja, hogy a holland tudós művei volta-
képpen nem alkalmasak arra, hogy a kelet-közép-európai 
helyzetet leírják, s így arra sem, hogy a régió számára eliga-
zításul szolgáljanak. jellemző módon Gogolák nemcsak az 
1941-es Patriotizmus, nacionalizmussal kapcsolatban véle-
kedik így, hanem a sokkal általánosabb, az európai kultúra 
egészének válságát leíró A holnap árnyékábannal kapcsolat-
ban is. Ennek oka, hogy a válságirodalom a válság kiváltó 
okait és tüneteit az európai értékek megszűnése, az eltöme-
gesedés, a túlzott technicizáltság, valamint az uniformizá-
lódás mellett a túlzó nacionalizmusban (a fasizmusban és/
vagy a bolsevizmusban), és a modern politikában is látja. 

1938-as cikkében Gogolák konkrétan még nem em-
líti a nacionalizmus jelenségét. Megjelenik azonban az a 
motívum, mely Gogolákot - logikusan - arra a következte-
tésre juttatja, hogy régiónk számára huizinga művei nem 
lehetnek irányadók. Ez a motívum pedig egy kelet-kö-
zép-Európa és Nyugat-Európa (ez alatt az Atlanti-óceán 
partvidéke értendő, az akkori Németország természetesen 
közép-Európa) között fennálló súlyos különbség, sőt el-
lentét. Gogolák meglátása szerint kelet-közép-Európá-
ban ugyanis valamiféle anyagelvűség uralkodik, ezenkívül 
azonban (hogy vele párhuzamosan-e vagy szorosan ösz-

szeszövődve, erre a szerző nem tér ki) egyfajta mitikus 
gondolkodásmód is jellemző a térségre. Nyugat-Európát 
viszont a/egy korábbi időszakkal szemben most az eu-
rópai szellem védőbástyájának látja. Nem tér ki rá, hogy 
az aktuális helyzettel ellentétben melyik időszakban volt 
Nyugat-Európa az áruló, és kelet-közép-Európa a szel-
lem védelmezője - mintha nem lett volna fontos az idő-
szak azonosítása, vagy mintha a korabeli olvasó számára 
egyértelmű lett volna ez a helyzetértékelés. Ami lehetséges 
is: a trianoni veszteség utáni jóvátétel iránti igényt sokan 
azzal legitimálták, hogy Európa tartozik ennyivel Magyar-
országnak, hiszen sokáig ez az ország volt a keresztény 
Európa utolsó védőbástyája.10

A mitikus gondolkodásmód mibenlétét, amelyet sajátos, 
mitikus terminológiával, szinte Szabó Dezső-i sodrással, 
„döbbenetes mélységek és vészes kavargások”-ként, „szé-
dület”-ként ír le, Gogolák szintén nem fejti ki pontosan. 
Az akkori olvasó valószínűleg így is értette, a mai olvasó 
pedig eséllyel találgathat: magyar részről a nacionalizmus-
ról, a kétségbeesésről és bosszúszomjról van szó, általában 
pedig a fasizmus és a nácizmus térnyeréséről. De nem csak 
erről. Gogolák azt is írja huizingáról: „keményen szembe-
fordul Nietsche [sic.] és Spengler sötétenlátásával”.11 A cikk 
egészének hangneme révén, még akkor is, ha Nietzschét 
szokás a válságirodalom egyik elődjének, Spenglert pedig 
az egyik első képviselőjének tartani, e két német szerzőt 
inkább a mitikus közép-Európához társítja az olvasó.

Gogolák másik alapgondolata, amelyet sokkal 
egyértelműbben fejt ki, huizinga kutatói pozíciójával, 
megközelítésmódjával kapcsolatos. Gogolák véleménye 
szerint „az olvasó idegenséget érez ki huizinga műveiből”, 
„aki visszatér elzárkózásából”, aki „Európa nyugati pere-

10 Balogh tamás, „Váratlan, véletlen varázslat folklore” = Huizinga magyar bará-
tai…, i. m., 16.

11 Gogolák, J. Haizinga..., i. m., 27.
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méről”12 szemlélődve ír. távolságtartást, racionalitást és ob-
jektív hozzáállást érez huizinga művében. Mivel azonban 
Magyarországon a mitikus gondolkodásmód uralkodik, 
egyértelmű, hogy bármily kívánatos is az objektív, racio-
nális gondolkodás, a magyar olvasó nem tud mit kezdeni 
huizinga meglátásaival és érveivel.   

Gogolák tehát sajátos dichotómiában látja kora Euró-
páját, és ennek fényében értelmezi huizinga szerepét is. 
Elismeri, sőt kívánatosnak tartja a huizinga által képviselt 
etikus és racionális objektivitást. Ezt „tiszta és örök szel-
lem”-ként és „tiszta és bántatlan világosság”-ként13 írja le, 
s a szellemi nivellálódás elleni harc egyetlen fegyvereként 
tartja számon. Míg ezt a szellemi attitűdöt Nyugat-Eu-
rópához köti, kelet-közép-Európában épp ennek hiányát 
konstatálja. 

A racionális Nyugat - irracionális kelet dichotómia 
nyomán azt is kifejti, hogy miután huizinga nem ismeri a 
kelet-európai helyzetet és szellemet, nem is mondhat sem-
mi hasznosat e térséggel kapcsolatosan. Még akkor sem, 
ha az ő megközelítése az egyetlen lehetőség az általános 
válságból való kilábalásra. 

Így tehát sajátos ellentmondás jön létre Gogolák írá-
sában: a magyar szerző pozitívan értékeli és szükségesnek 
tartja a holland szerző „nyugati” racionalitását és erkölcsi-
ségét, egyben azonban szemére is hányja ezeket. 

A Patriotizmus, nacionalizmusról

Gogolák 1941-es cikkében a magyarul Patriotiz-
mus, nacionalizmus címmel megjelent mű kritikáját adja. 
12 uo. A távoliság és a visszatérés egyébként jól ismert motívum johan huizinga 

munkásságának értelmezésében. Gogolák nem áll egyedül azzal a meglátással, 
hogy huizinga elzárkózásból, a múltból, egyfajta temporális elefántcsontto-
ronyból tér vissza. Néhány holland kortárs, például Menno ter Braak is úgy 
látta, hogy huizinga a múlt kutatásával a jelentől fordult el.   

13 uo.

Johan Huizinga: A holnap árnyékában
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huizinga e könyvében a két fogalom és jelenség európai 
történetét elsősorban nyugat-európai példákon mutatja be. 
értelmezésében a patriotizmus a haza szeretete, a naciona-
lizmus ellenben a huszadik században a nemzeti érzés ki-
fejezésének támadó, uralomra törő változata: „a patriotiz-
mus az őseredeti, a drága megőrzésének és megvédésének 
akarata”, „a nacionalizmus az uralkodás hatalmas ösztöne; 
az a vágy, mely a maga népének, a maga államának mások 
fölött, mások rovására érvényt akar szerezni”.14 

Gogolák Lajos már a két fogalom értelmezésében is 
vitatkozik huizingával. ő a nacionalizmust a hazaszere-
tet dinamikus formájának tekinti, anélkül, hogy kifejtené, 
mit ért ezalatt pontosan. (Az mindenesetre bizonyos, hogy 
Gogolák nem volt a konkrét revízió híve. A magyarság 
kárpát-medencei vezető szerepét, mely ideától viszont 
nem tudott eltekinteni, inkább az erős kulturális jelenlét-
ben látta.) A patriotizmust ezzel szemben passzív, „befelé 
forduló”15 érzésnek tekinti, szintén anélkül, hogy ezt bő-
vebben kifejtené. 

A fogalompár értelmezésében felmerült különbség 
Gogolák szerint szintén abból ered, hogy huizinga olyan 
földrajzi térségben vizsgálja a nacionalizmus jelenségét, 
ahol a nacionalizmus valójában nincs jelen, minthogy a „na-
cionalizmus klasszikus területe inkább keletközépeurópa”. 
Annyi ugyanis azért kiderül a gogoláki nacionalizmusról, 
hogy viszonyfogalom: a nacionalizmus érzése a magyar 
szerző szerint akkor jelenik meg, ha a patriotizmus „akár 
saját állama határain belül, akár azokon kívül érintkezésbe 
kerül más népekkel, államokkal”.16 Ez azonban a korabe-
li közép-kelet-európai helyzet vonatkozásában valójában 
nem jelent mást, minthogy Gogolák nacionalizmus-fogal-
ma mégsem áll távol huizingáétól. 

14 johan huizinga, Patriotizmus, nacionalizmus, Pécs/Bp., 1941., 5. 
15 Gogolák, Patriotizmus… i. m., 7.
16 uo.

Gogolák tehát ismét ellentétbe állítja egymással Euró-
pa nyugati és keleti részét. Most azonban nem a racionális 
Nyugat - emocionális kelet ellentéteként írja le a helyze-
tet, hanem az unalmas, befelé forduló, mozdulatlan, kiala-
kult Nyugat és a dinamikus, élő, kialakulóban lévő kelet 
dichotómiájaként. Egyben jelzi, hogy huizinga nem jó te-
repet választ az általa vizsgált két jelenség bemutatásához, 
hiszen a kialakult és lekerekített Nyugat nem lehet megvi-
lágító erejű velük kapcsolatban.  

Gogolák kritikájának másik része arra vonatkozik, hogy 
huizinga a patriotizmus és a nacionalizmus vizsgálatakor 
figyelmen kívül hagyja a gazdasági tényezőt. Gogolák 
ugyanis azt az álláspontot képviseli, hogy a nemzetalko-
tás egyik alapvető aspektusa a szociális-gazdasági tényező. 
E folyamat másik alapvető aspektusa Gogolák szerint az 
etnikai-nyelvi egység. A magyar szerző épp e két tényező 
miatt véli úgy, hogy a nacionalizmusról csakis kelet-kö-
zép-Európával kapcsolatban lehet érvényes kijelentéseket 
tenni. itt ugyanis, véleménye szerint, két tényező akadá-
lyozza a folyamatban lévő nemzetalakulást: a lakosság 
nagy részének rossz szociális helyzete, és az idegen elemek 
jelenléte egy meghatározott földrajzi területen belül. talán 
ebből származik Gogolák már említett álláspontja, hogy a 
nacionalizmus „dinamikus”: a nacionalizmus feladata vol-
na, hogy a két akadályt elhárítsa.

Ezen a ponton egyébként, anélkül, hogy Gogolák maga 
ezt felismerné, a két szerző nemzetalakulással-nemzetal-
kotással kapcsolatos álláspontja bizonyos értelemben igen 
közel kerül egymáshoz. huizinga felfogása szerint a nem-
zetté válás egyfajta demokratizálódási folyamat. Bár tétele-
sen nem fejti ki, legalábbis nem olyan rendszeresen, mint 
a magyar politikai gondolkodó, Bibó istván,17 a nemzeti 

17 Bibó istván, A kelet-európai kisállamok nyomorúsága – Bibó István összegyűjtött 
munkái, szerk. kemény istván, Sárközi Mátyás, i, Bern, EPMSZ,1981, 202, 
204.
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összetartozás érzése szerinte kezdetben elsősorban egyfaj-
ta elit (nemesek, gazdag polgárok, kereskedők, egyetemi 
diákok) sajátja volt.18 Szélesebb körben való elterjedése a 
humanizmus idején kezdődött, de a legfontosabb változás 
a későbbi politikai, kulturális és gazdasági demokratizáló-
dásnak volt köszönhető. E folyamatban döntő fontosságot 
tulajdonít a felvilágosodás korának, majd a romantikának, 
amikor „a hazai szokások és hagyományok a nép nevében” 
meggyökeresednek, illetve a nép válik a szociális élet és 
a kultúra voltaképpeni hordozójává.19 Gogolák szintén a 
(gazdasági-politikai) demokratizálódási folyamatot tartja a 
nemzeti érzés általános elterjedésében a legfontosabbnak.

 Pánszlávizmus című könyvében alaposabban is kifejti a 
nemzeti érzés demokratizálódásának folyamatát: „A nem-
zeti gondolat azt jelenti, hogy az eddig exkluziv [sic!] po-
litikai formák kitágulnak, a tömegek egyre nagyobb helyet 
követelnek maguknak az uralmi szervezetben.”20 cikkében 
pedig arra céloz, hogy Európa középső és keleti térsége-
iben ez a demokratizálódás még semmilyen értelemben 
nem olyan széles körű, mint Nyugat-Európában. „…a ha-
zaszeretetet, az államhoz és a hazához való kapcsolat valódi 
fokát az szabja meg, ki miért, hogyan és mennyire érezheti 
otthonának az országot, az államot.”- írja, majd a követke-
ző bekezdésben azt sugallja, hogy ez a kérdés térségünkben 
még feszültségekkel teli.21 

Gogolák az otthonosságérzet, vagyis a nemzetalakulás 
tekintetében elsősorban (sőt első helyen) mégis az etnikai-
nyelvi egységet tekintette elengedhetetlenül fontosnak. 
cikkéből az is kiderül, hogy a „hazaiságot” és az idegensé-

18 huizinga, Patriotizmus… i. m., 16-31.
19 Uo. 48., 51. huizinga itt Rousseau-ra és herderre hivatkozva azt fejti ki, mi-

ként válik a szülőföld szeretete általánossá, és annyira elterjedté, hogy az álla-
miság egyik tényezőjévé lesz. huizinga itt egyébként kitér azokra a területekre 
is, „ahol az állam minéműsége nem esett egybe a nép fogalmával, [s ennek kö-
vetkeztében] fájdalmas diszharmóniának kellett keletkezni” 56-57.

20 Gogolák Lajos, Pánszlávizmus, Bp., cserépfalvi, 1941., 8.
21 Gogolák, Patriotizmus… i. m., 27.

Gogolák Lajos: Pánszlávizmus
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get nem dinamikus, változó fogalomnak tartja. vagyis nem 
számol például más etnikumú/kultúrájú/nyelvű csoport 
(akár erőszakos, akár magától értetődő) asszimilációjának 
lehetőségével, s így azzal, hogy az „idegen” részévé válhat 
egy más etnikumúak vagy más nyelvet beszélők többsé-
ge által alkotott nemzetnek. E tekintetben is ellentmond 
huizinga művének, aki - ha nem is részletezően - utalt 
erre a jelenségre.

Gogolák az idegenséggel kapcsolatban ismét az olva-
sóra bízta az értelmezés feladatát. vajon mit jelenthetett 
a szó a Magyar Nemzet olvasóinak? Az idegen szó termi-
nus politicusként a két világháború időszakban elsősorban 
mind az antiszemita, mind a szelektív antiszemita22 köz-
beszédben a zsidóságra utalt. Emellett azonban lehetett 
olyan értelmezése is a szónak, amely abból a monolitikus 
nemzetfelfogásból fakad, mely szerint egy adott nemzet 
etnikai, nyelvi, kulturális szempontból mindig is egységes 
és változatlan volt. 

Gogolák Lajos munkásságában is megtaláljuk ezt a 
típusú nemzetfelfogást. A kemál Atatürk halálára írott, 
szintén a Magyar Nemzetben megjelent cikkében a török 
birodalom meggyengülésének okát Gogolák abban látja, 
hogy etnikai keveredés történt.23 A Pánszlávizmusban azt 
fejtegeti, hogy a legtöbb szláv nemzet és állam alakulásá-
nak az idegen uralom, vagy a betelepült idegen vezető réteg 
volt az akadálya.24 A szláv népek és államok fejlődését vizs-
gáló művében elsősorban a német az idegen „elem”, legyen 
az része az uralkodói köröknek, vagy a generációk óta az 
adott területen élő kereskedőknek. Ez a gondolat 1941-
ben a magyar olvasók egy részétől sem állhatott távol, akár 
történeti távlatban, akár a jelenben gondolkodtak.  
22 A fogalomról bővebben: Miskolczy Ambrus, Szellem és nemzet. Babits Mihály, 

Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról, Bp., Napvilág, 2001., 
131.

23 A cikke elemzése: kende tamás, Musztafa Kemál Magyarországon, Beszélő, 
2006/11, http://beszelo.c3.hu/cikkek/musztafa-kemal-magyarorszagon

24 Gogolák, Pánszlávizmus… i. m.,  6, 9, 16.

természetesen a soknemzetiségű Magyarország éppen 
aktuális határain belül élő más etnikumú lakosság sem zár-
ható ki a szó értelmezési köréből.

jól látható tehát, hogy a nemzetté válás folyamatát 
mindkét szerző hasonlóan látja, nacionalizmus fogalmuk 
közötti eltérés nagyrészt kronológiai és földrajzi jellegű. A 
vita többek között abból adódik, hogy Gogolák nem veszi 
észre: a huizinga által leírt nemzetalkotás nagyjából úgy 
folyt, ahogy ő is elképzelné, csak épp huizinga ezt a folya-
matot már a középkortól eredezteti, s a huszadik századra 
nagyjából lezártnak tekinti. Ami nem is csoda, hiszen a 
holland tudós - ahogy Gogolák is megállapította - elsősor-
ban Európa nyugati részét vizsgálta.

A vita másik oka, hogy huizingával szemben Gogolák 
egy kifejezetten monolitikus és statikus nemzetfelfogást 
fogalmaz meg. 

huizinga halálhíre

Gogolák Lajos huizinga halálhírének apropójából 
írott cikkében már ismerős gondolatokat fogalmaz meg. 
A nekrológ hangneme a másik két cikk elejének elismerő 
hangnemét ismétli, és a tisztelet és az elismerés mindvégig 
megmarad. 

Gogolák 1946-os cikkében néhány fontos mondat ere-
jéig kitér a germán szellemre. ismét ellentétpárban gondol-
kodva különbséget tesz egy individualista, racionális ger-
mán szellem és egy közösségi, mitikus, irracionális germán 
szellem között: „holott közben mennyire germán is volt”, 
írja huizingáról „másik germán gondolatot vallott magá-
nak: a régi germán individualizmus, az önkormányzat, az 
egyén gondolatát”, miközben létezett az a „német szellem” 
is, mely „elvált […] az értelmes Nyugateurópától”.25 Ez a 

25 Gogolák, Német koncentrációs…i. m., 4.
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felosztás önmaga ellentétéből indul ki: létezik vagy léte-
zett egy egységes germán szellem, amely a közelmúltban 
földrajzilag is jól behatárolható két irányzatra oszlott: a 
nyugatira (racionális) és a zenei németországira.26 vagyis a 
dichotóm gondolkodásmód kiindulópontja ismét egy mo-
nolitikus egység feltételezése.

De a kétféle germán kultúra feltételezése kapcsán nem 
is ez a legfontosabb. Ebben a gondolatban, amellett, hogy 
ismét ellentétekben látja a világot, az a lényeges, hogy 
Gogolák most már egyértelműen a racionális, individuális 
szabadságokra épülő kultúra mellett teszi le a voksát.

A nekrológban már nincs nyoma annak, hogy Gogolák 
megkérdőjelezné huizinga kompetenciáját. Ennek bizo-
nyára nemcsak az az oka, hogy egy szellemi nagyság halá-
lának kapcsán írta a cikket. Gogolák a második világháború 
után beláthatta, hogy a néhol őt magát is jellemző ellentét 
egyik pólusa köré szerveződő ideológia, a válság egyik tü-
nete szinte szó szerint az egész világot vérbe borította. 

S hamarosan az is kiderült, hogy az a szellem, amelyet 
huizingában oly sokra tartott, még mindig nem érkezett 
meg közép-kelet-Európába, mert a válság egy másik tü-
nete megakadályozta.

26 A „zenei Németország” gondolata a szocialista rendszer által ideológiailag gya-
núsnak tartott Richard Wagnert juttatja az olvasó eszébe. Thomas Mann kije-
lentése, miszerint a zene ideológiailag gyanús, szintén visszaköszön ebben a 
meghatározásban.

Multatuli négy élete
Magyarországon

Gera judit

Az a tény, hogy Multatuli (1820-1887) klasszikus művé-
nek, a Max Havelaar (1860) című regénynek négy külön-
böző magyar fordítása létezik, igencsak meglepő. Ebben 
az írásban nem magukat a fordításokat elemzem és vetem 
össze, hanem először a „preliminary data” alapján ismer-
tetem megjelenésük formai jellegzetességeit, majd úgy-
nevezett ’szisztemikus kontextusba’ helyezem őket.1  Ez 
annyit jelent, hogy a társadalmi hátteret, a műfordításnak 
a különböző politikai és társadalmi rendszerekben betöl-
tött szerepét és a kultúraközvetítés aspektusait elemzem. 
Munkám deskriptív természetű, nem vállalkozik a fordí-
tások elemzésére.

Az első fordítás Bartos Zoltán munkája, a Népszava-
könyvkereskedés gondozásában látott napvilágot 1924-
ben. A címlapon Multatuli neve szerepel, majd a cím és az 
alcím következik, az eredeti holland cím feltüntetése nél-
kül. figyelemre méltó, hogy a „handelmaatschappij” szó-
nak megfelelő „kereskedelmi társaság” szókapcsolat többes 
számban áll. Ebből a tényből kiindulva az a feltételezésem, 
hogy a fordító nem volt pontosan tisztában azzal, miféle 
intézmény volt a holland kereskedelmi társaság.2 A cím 
alatt találjuk a műfaji megjelölést: regény. Ezt követően 
pedig: „fordította: Bartos Zoltán. A bevezető tanulmányt 

1 ithamar Even-Zohar, Polysystem Studies, Poetics today, volume 11, number 1, 
Spring 1990. tel Aviv, The Porter instituite for Poetics and Semiotics, 

2 i. vilmos kezdeményezésére jött létre hágában, 1824-ben. import-export vál-
lalat, mely a már meglévő és a még kiépítendő kereskedelmi kapcsolatokat volt 
hivatott ápolni szinte kizárólag a holland indiákkal.
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írta: Migray józsef. Budapest, 1924. Népszava-könyvke-
reskedés. vii, Erzsébet-körút 35.” A kiadványban sehol 
nem szerepel, mely nyelvből illetve mely kiadás (eredeti 
vagy más) alapján készült a fordítás.

A hat oldal terjedelmű előszó után ismét a mű címe 
következik, majd az első fejezet. Az úgynevezett bevezető 
szövegek, a tinének szóló ajánlás, henry de Pène szövege 
és a színdarabrészlet hiányoznak. Pedig ezek a szövegek 
minden holland kiadásban megtalálhatóak. A Nahuys ké-
szítette angol fordításba (Edinburgh 1868) szintén mind 
a három szöveget felvették. A magyar fordításban az el-
hagyások minden bizonnyal a fordító, a szerkesztő vagy 
a kiadó tudatos döntésének következményei. Multatuli 
utószava sem szerepel a kötetben, s a kiterjedt jegyzetap-
parátust is nélkülöznie kell az ezt a fordítást kézbe vevő 
olvasónak. A szövegközi és lábjegyzetek azonban segítik 
az olvasót a holland és a holland indiai kultúrában történő 
tájékozódásban.

A fordító Bartos Zoltánról (1890-1981) tudjuk, hogy 
elsősorban angolból fordított.3 Azt a hipotézisemet, mely 
szerint ez a fordítás nem az eredeti holland mű alapján 
készült, a fordító egyéb fordítói munkásságán kívül a szó-
ban forgó fordítás forrásmegjelölésének hiánya, a fordítás 
számos árulkodó hibája (a „Schrift” szót, mely magyarul 
Bibliát jelent, a fordító nem ismeri fel, ennek következté-
ben félrefordítja), továbbá az angol „shawl” (sál) szó angol 
formában történő meghagyása és a Sjaalmant illetve Sá-
last tartalmazó magyar szóösszetételekben nem megfelelő 
használata támasztja alá.

A Népszava-könyvkereskedés a Magyar Szociálde-
mokrata Párt kiadója volt, mely 1938-ban megszűnt. fi-
gyelmet érdemel a kötethez írott előszó, melyet a költő és 

3 Olyan szerzőket ültetett át magyarra mint jack London, jerome k. jerome vagy 
Rudyard kipling. Az indiai költő, Rabindranath tagore is Bartosnak köszönhe-
tően olvasható magyar nyelven. 

Az 1924-es kiadás belső címlapja



334 Gera judit 335Multatuli négy élete Magyarországon

újságíró Migray józsef (1882-1938) jegyez. Migray pályá-
ját kommunistaként kezdte, részt vett az őszirózsás forra-
dalomban csakúgy mint a tanácsköztársaságban, amikor 
azonban személyes konfliktusok miatt kizárták a Szociál-
demokrata Pártból egyre inkább jobbra tolódott, végül a 
Nyilaskeresztes Párt köreiben kötött ki. A Max Havelaar-
fordításhoz írt előszava még kommunista korszakából való. 
Az előszóból részben az derül ki, hogy Migray meglepően 
tájékozott a holland irodalomban. jól ismerte a lelkész-
költők munkásságát, amelyet magyar fordításban is ol-
vashatott.4 Migray Multatulit részben a holland irodalom 
megújítójának láttatja a szűk látókörű lelkész-költőkkel 
szemben, másrészt antikapitalistának, aki felemelte szavát 
a holland gyarmatosítás, a kizsákmányolás ellen. horthy 
Miklós 1920-as hatalomra kerülésének kontextusában és 
a még az országban maradt szociáldemokrata értelmiségi-
ek kontextusában a Max Havelaar 1924-es megjelenése a 
szociáldemokrata kiadónál és az előszónak a mű polgár- és 
kapitalizmusellenességét hangsúlyozó jellege az adott kor-
ban ellenzéki politikai állásfoglalásnak is tekinthető.

A második, ezúttal névtelen fordítást a Szikra kiadó 
adta ki.5 Ez a kiadás – hibásan ugyan – de feltünteti az 
eredeti holland címet, utalás azonban sehol sincs arra, hogy 
a művet valóban a holland eredetiből fordították. A cím 
hibás közlése arra enged következtetni, hogy sem az isme-
retlen fordító, sem pedig a kötet szerkesztője, Szőke László 
nem tudtak hollandul. Az ajánlás, henry Pène szövege és 
a színdarabrészlet ebből a kiadásból is hiányzik. érdekes, 
hogy a mű címét megváltoztatták: Jáva gazdag és éhezik. 

4 A 19. század végén magyar teológusok egy csoportja hollandiában végezve 
egyetemi tanulmányaikat Nicolaas és Adriaan Beets köreihez tartoztak és szá-
mos holland irodalmi művet, elsősorban a lelkész-költők verseit ültették ma-
gyarra, nem beszélve Nagy Zsigmond Németalföldiek címmel írott első, magyar 
nyelvű holland irodalomtörténetéről (1907). Nagy Zsigmond, Németalföldiek. 
Egyetemes irodalomtörténet, szerk. heinrich Gusztáv, iii, Bp., franklin-
társulat, 1907, 345-398.

5 Multatuli, Jáva gazdag és éhezik, ford.: nincs feltüntetve, Bp., Szikra, 1950.

A négy kiadás közül ez az egyetlen, amelynek a borító-
ján illusztráció látható, csillag vera, az akkoriban jól is-
mert könyvillusztrátor munkája. A kolofonban megadják a 
példányszámot: 12.000. Sem a fordító, sem a másfél oldal 
terjedelmű előszó írójának neve nincs feltüntetve. feltevé-
sem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító jegyzi, mint az 
előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az öt-
venes évek klímájában neve nem volt kívánatos, vagy pedig 
azért, hogy elhallgassák a tényt, hogy a regény egyszer már 
megjelent.  A fordító azonossága azért valószínűsíthető, 
mert bár majdnem minden mondat apró eltéréseket mutat 
az előző fordításéival, a lexikai, szintaktikai és szemantikai 
hibák és a problémás pontok megoldása szóról szóra azo-
nosak. Lehetetlenség egy szöveget száz százalékig azonos 
módon félreérteni.  Ellentétben az első kiadással, itt nem 
találhatóak szövegközi vagy lábjegyzetek, a szövegben csak 
elvétve bukkanunk egy-egy ismeretlen fogalom magyará-
zatára, mint például a babu, akiről gondolatjelek között 
jegyzi meg a fordító (vagy a szerkesztő?), hogy Európában 
nurse-nek hívnák.  Egy-két korrekciót mégis találunk az 
előző fordításhoz képest: az angol „shawl” szóból „sál” lesz 
és az indiai szavakat, ahol lehet, magyar helyesírással írják.  
A Sálas csomagjába tartozó, a magyar olvasók számára ne-
hezebben „fogyasztható” szövegrészek legnagyobb részét 
elhagyták. jellegzetesen célkultúrára orientált fordításról 
van szó.

A Szikra kiadót 1944 novemberében alapította a Ma-
gyar kommunista Párt.  A háború után politikai írásmű-
vek mellett olyan szerzőket adtak ki, mint Lukács György, 
Révai józsef és háy Gyula. A kiadó a hatvanas évek elején 
megszűnt, illetve kossuth kiadó néven élt tovább, mely a 
kádár-korszakban elsősorban politikai, történelmi és tu-
dományos munkákat adott ki. Ennek megfelelően az elő-
szó hangvétele is egészen más, mint az előző kiadásé: nél-
külözi Migray romantikus, némileg bombasztikus stílusát, 
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ehelyett objektivitásra törekszik és harcias. A korszellemet 
az előszó utolsó bekezdése érzékelteti a legjobban:

„Dekker nem volt szocialista, nem helyes uton, nem az 
osztályharc útján kereste az elnyomott népek felszabadí-
tását. De azzal, hogy leleplezte a holland gyarmatosítók 
kizsákmányoló politikáját, a haladás ügyét szolgálta. Műve 
ma, amikor egyre erősödik a gyarmati népek szabadság-
mozgalma, időszerűbb, mint valaha.”6 

A szellemi klímával összhangban Multatuli a kom-
munisták előfutárává avanzsál. A regény most már nem a 
hivatalos politikai irányvonal ellenzéki kontextusában él, 
hanem a hatalom birtokosainak szócsöveként. hogy eb-
ben a korszakban újra kiadtak egy holland irodalmi művet, 
többek között nyilván azzal a törekvéssel magyarázható, 
hogy a világirodalomból összegyűjtsék és kiadják azokat a 
műveket, és elsősorban azokat, amelyekben a gyarmatosí-
tás és a kapitalizmus elleni lázadást lehetett tetten érni.

A legizgalmasabb a négy közül a faludy György (1910-
2006) jegyezte fordítás.7 Az Új Magyar könyvkiadó, az 
Európa kiadó elődjének gondozásában kiadott mű címe 
ezúttal: Max Havelaar. Az alcím hiányzik, csakúgy mint az 
ajánlás, a De Pène-szöveg és a színdarab-részlet.  A belső 
címoldalon a következő információ olvasható: „A fordítás 
a holland nyelvű 1950-es amsterdami kiadás alapján ké-
szült. Magyarul megjelent 1950-ben, a Szikra kiadásában 
Jáva gazdag és éhezik cím alatt.”8 Látszólag pontos filoló-
giai megjelölés, valójában azonban a lehető legpontatla-
nabb és homályos is: egyrészt nem derül ki belőle, hogy 
a Szikra-féle kiadás a holland eredeti alapján készült-e és 
az sem, hogy az „1950-es amsterdami kiadás alapján” szó-
szerkezetben az „alapján” szó pontosan mit jelent: esetleg 

6 Uo., 6. 
7 Multatuli, Max Havelaar, ford.: faludy György, Bp., Új Magyar könyvkiadó, 

1955.
8 Uo., 4.

A Jáva gazdag és éhezik című kiadás borítója
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azt, hogy a holland eredetiből történt a fordítás - ez eset-
ben faludynak tudnia kellett hollandul - vagy pedig azt, 
hogy a holland eredeti alapján készült valamely ismertebb 
világnyelvből fordított faludy. Mint később látni fogjuk, ez 
utóbbi esetről van szó. Ehhez a kiadáshoz az elismert ma-
gyar irodalomtörténész, hegedűs Géza (1912-1999) írta a 
könnyen olvasható, mesélő stílusban fogalmazott előszót, 
amelyben megmagyarázza a Multatuli álnév jelentését és 
kiemeli, hogy az író csak negyvenes éveinek végén fogott 
az írás mesterségébe. felhívja a figyelmet a szerző nemzet-
közi hírnevére, s arra, hogy számos nyelvre lefordították 
e művét. Multatuli rövid életrajzába beilleszti hollandia 
tizenhetedik századi történelmét is. Marx szavainak távoli 
visszhangját fedezzük fel soraiban, amikor a hollandokat 
Európa első népének nevezi, amely lerázta magáról a feu-
dális igát és Európa mintaállama lett. érdekes módon elő-
szóíró elődeihez hasonlóan hegedűs is becsületes és hűsé-
ges házastársnak festi le Multatulit. A szerzőnek a tizenki-
lencedik század hetvenes éveire beérő népszerűségét he-
gedűs azzal magyarázza, hogy akkorra a tehetős polgárság 
és a munkásosztály közötti ellentéteket már nem lehetett 
eltagadni.  Az idő úgymond beérte Multatuli eszméit. ter-
mészetesen hegedűs is megteszi a kötelező tiszteletkört a 
kommunista elvárásoknak megfelelően, amikor így ír: 

„Multatuli a polgári szemléleten túl nem jutó, de a pol-
gári gazdálkodásból következő embertelenségekkel követ-
kezetesen szemben álló kritikai realista író. A társadalom 
szerkezetét valójában alig ismerte, javítani szeretett volna 
ott, ahol csak gyökeres átalakulással lehet megváltoztatni a 
világ arculatát.  […] A munkásmozgalomtól, a szocializ-
mustól távol állott, de azzal az igazságszeretettel és valóság 
iránti hűséggel, ahogy leleplezte a polgári társadalom ha-
zugságait, egyszer és mindenkorra a szegény dolgozó tö-
megek szövetségese lett.”9 

9 Uo., 11.

Ezekről a betoldásokról azonban jól tudjuk, hogy feltét-
elei voltak a megjelenésnek. fontos megjegyezni, hogy ez a 
kiadás tartalmazza Multatulinak az 1875-ös kiadáshoz írt 
jegyzeteit és magyarázatait, amelyet Multatuli 1881-ben 
újra átnézett, javított és bővített.  Míg a jegyzetekhez írt 
szöveges bevezetőt teljes egészében lefordították, maguk-
ból a jegyzetekből egyértelműen válogatás készült. A kö-
tet még így is 92 jegyzetet tartalmaz, s ezenkívül közli a 
Multatuli második felesége általi betoldást is, Multatulinak 
vosmaerhoz intézett levelét. Szintén megkülönbözteti ezt 
a kiadást az előzőektől, amelyekből hiányzik Max havelaar 
verse a harmadik fejezet végéről, hogy itt faludy remek, 
formahű fordításában olvasható.

faludy György 1938-ban a közelgő fasizmus miatt 
elhagyta Magyarországot, ahol könyveit elégették, nővé-
rét a Dunába lőtték. faludy először 1946-ban tért vissza 
Magyarországra, ahol a Népszavánál kezdett dolgozni. 
1947-ben verseskötete jelent meg, s villon-átdolgozásairól 
igencsak elhíresült. Noha faludy világéletében baloldali-
liberális érzületű író volt, a kommunista hatalom nem tűr-
hette meg: az ő ízlésüknek faludy túlságosan elkötelezte 
magát az egyéni szabadságjogok, az individualizmus mel-
lett. Művei nem jelenhettek meg többé, s 1949-ben hamis 
vádak alapján három éves kényszermunkára ítélték. Szaba-
dulása után kizárólag fordításokból tudta eltartani magát, 
saját műveit továbbra sem publikálhatta, 1956-ban ismét 
elhagyta Magyarországot.  Egy évvel ismételt emigráció-
ja előtt látott napvilágot a Max Havelaar-fordítás is. ön-
életrajzának második részében,10 amelyben életét 1953-tól 
első feleségének 1963-ban bekövetkezett haláláig tekinti 
át, érdekes információval szolgál a Max Havelaar-fordítás 
körülményeiről. több író is igyekezett faludy segítségére 
sietni és kiadóknál fordításokat szerezni számára. Így tett 
illyés Gyula is, aki ezzel a mondattal írta le faludy akkori 

10 faludy György, Pokolbéli napjaim után, Bp., Alexandra, 2005.
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helyzetét: „[...] sehol nem mernek elutasítani, és sehol nem 
mernek felvenni.”11 illyés felajánlotta, hogy az Írószövetség 
Műfordítói Szakosztályába felveteti faludyt mint norvég, 
dán és holland fordítót. faludy meghökkenve reagált: hi-
szen ő „csak” angolul, németül és franciául tud. Akkoriban 
ezekből a nyelvekből azonban csak a kommunista kedven-
cek kaptak megbízást. hiába hajtogatta faludy, hogy ettől 
ő még nem fog dánul, norvégul és hollandul tudni. ily-
lyés újfent megnyugtatta: a kiadóknál nem dolgozik olyan 
szerkesztő, aki értene ezeken a nyelveken, viszont a német 
könyvkereskedésben valamennyi dán, norvég és holland 
mű pontos német fordításban megtalálható. kedvetlenül 
bár, de faludy - nyilván a körülmények szorításában - rá-
állt az ajánlatra. A Max Havelaarról mindössze ennyit ír: 
„Elsőnek a hisztérikus, de bolondul becsületes németföl-
di (sic!) szerző, Multatuli elavult művét, a Max Havelaart 
hozta [akkori felesége, Zsuzsa - G.j.], majd Niels Lyhne-t, 
jacobsentől.”12 faludy „elavultnak” nevezi Multatuli művét. 
figyelemre méltó, hogy ő, akinek az élete másról sem szólt 
mint a szabadságért folytatott küzdelemről az elnyomók-
kal szemben, Multatuli könyvében nem látott aktualitást. 
Minden bizonnyal eleve gyanúval fogadta a kommunis-
ták által fordításra kiválasztott műveket, mely gyanakvás 
a vázolt körülményeket tekintve jogos volt. faludy arra is 
gondolhatott, hogy indonézia önállóságának kivívása után 
Multatuli regénye valóban nem aktuális már. Az idézetben 
szereplő „németföldi” szó nyilván nyomdahiba eredménye. 
A budapesti német könyvkereskedésre történő utalás, va-
lamint az, hogy a faludy-fordítás szerkesztője Gergely Er-
zsébet a német irodalom kiváló ismerője és fordítója volt, 
megalapozottnak tekinthető a feltételezés, hogy faludy 
németből fordította a Havelaart. Elképzelhető, hogy az 
1903-as Spohr-féle kiadást használta, hiszen ebben sem 

11 Uo., 32.
12 Uo., 36.

szerepelnek a regényt „bevezető” szövegek, ugyanakkor 
szerte a világon kapható volt.

A sorban a negyedik fordítást az Európa kiadó jegyzi, 
s a rendkívül színvonalas A világirodalom remekei című, pi-
ros sorozatban kapott helyet.13 Ez az első kiadás, amely a 
pontos alcímet is tartalmazza magyarul. forrásként Dr. G. 
Stuiveling kritikai kiadását jelölik meg G. A. van Oorschot, 
Amsterdam feltüntetésével, az évszám közlése nélkül. va-
lószínűsíthető, hogy az 1950-ben megjelent Verzameld 
Werk-ben megjelent kötetről van szó. A fordító, Balabán 
Péter szintén nem tudott hollandul, elsősorban angolból 
fordított. A fordítást azonban az autodidakta módon hol-
landul tanult Szondi Béla (1909-2007) összevetette az 
eredetivel. Nyilván ennek is köszönhető, hogy ez az első 
kiadás, melyben szerepel a tinéhez szóló ajánlás, henry 
de Pène szövege és a színdarabrészlet. Az utószót a kötet 
szerkesztője, Róna ilona jegyzi, aki ezt a kiadást tévesen a 
harmadiknak nevezi. Az álnév magyarázata, a szerző élet-
történetének ismertetése és a korabeli holland irodalmi 
nyelv Multatuli-féle megújításának hangsúlyozása mellett 
idéz D.h. Lawrence-nek az 1927-es amerikai kiadáshoz 
írott előszavából. Róna kitér a mű korabeli holland fogad-
tatására, majd a számtalan fordításról tesz említést. ő is 
említi a tinével való kapcsolatot: 

„Dekker anyagi gondjai és folytonos költözködései so-
rán elidegenedik családjától, és tina 1874-ben bekövet-
kezett halála után újabb házasságot köt Mimi hamminck 
Schepellel […]”14 

figyelemre méltó, hogy valamennyi elő- és utószóban 
szó esik a tinével való kapcsolatról, arról a tényről azon-
ban egyikben sem, hogy Multatuli második gyermekük 
születése után elhagyta tinét, és számos nővel tartott fenn 

13 Multatuli, Max Havelaar avagy a Holland Kereskedelmi Társaság kávéaukciói, 
ford. Balabán Péter, Bp., Európa, 1981.

14 Uo., 317.
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szerelmi viszonyt. továbbá azt a látszatot keltik, mintha 
Mimi tine halála után lépett volna be Multatuli életébe, 
sőt, mintha tine hagyta volna el Multatulit a nehéz megél-
hetési körülmények következtében. A faludy-féle kiadás-
sal ellentétben itt Multatulinak az 1975-ös kiadáshoz írt 
jegyzeteinek és magyarázatainak bevezetőként emlegetett 
rövidített változata szerepel, s szintén ellentétben a faludy-
féle kiadással, ennek a kötetnek a végén nem szerepelnek 
jegyzetek és magyarázatok. Nagy ritkán bukkanunk láb-
jegyzetekre, számos kultúra-függő információt a szövegbe 
beépítve közöl a fordító (vagy a kontrollszerkesztő), mint 
például az eredetiben nem szereplő betoldás van Alphen 
neve után: „A baj van Alphennél, a gyermekversek e tizen-
nyolcadik századi költőjénél kezdődött […].”15 A verseket 
nem faludy zseniális fordításában közlik, hanem kiss Zsu-
zsáéban, akit minden más esetben kiváló versfordítóként 
ismerünk, de azon kívül, hogy szintén nem tud hollandul, 
ezúttal gyakorlatilag szó szerinti fordításban közli a ver-
seket.

A kádár korszak kiadói politikájában a kortárs szov-
jet és más, a keleti blokkból származó irodalom élvezett 
elsőbbséget. A második helyet azonban a világirodalom 
klasszikusai foglalták el, amelyek „politikai” szempontból 
nem voltak veszélyesek. Politikailag a legveszélyesebb ka-
tegóriába a kortárs magyar művek tartoztak. éppen ezért 
az idegen nyelvből fordított művek aránya 1945 és 1987 
között a Magyarországon publikált szépirodalom egészét 
tekintve 52 százalékot tett ki szemben a 48% magyar iro-
dalommal.16 A kárdár-korszakban az utószavak önvédelmi 
szerepet töltöttek be. Az MSZMP egyik 1957-es határo-
zata kimondta, hogy a helytelen világnézetet tükröző, két-
séges műveket a kiadók kötelesek marxista előszóval el-

15 Uo., 9.
16 Bart istván, Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban, Bp., Osiris, 

2002, 77.

látni. Lassanként azonban az előszók elvesztették politikai 
iránytű-szerepüket, s mindinkább önálló, kritikai műfajjá 
nőtték ki magukat, amelyben lemérhető volt a világiroda-
lom magyarországi recepciója.17 

hogy miért volt szükség faludy sziporkázóan re-
mek műfordítása után még egyszer lefordíttatni a Max 
Havelaart egy olyan fordítóval, aki szintén nem tudott hol-
landul, miközben az országban azért már voltak néhányan, 
akik tudtak (pl. vilmon Gyuláné, Bernáth istván vagy a 
hollandiában élő Dedinszky Erika), csak gyanítani lehet. 
faludy 1981-ben még tiltott, disszidens írónak számí-
tott Magyarországon. Bár a fordításpolitika a nyolcvanas 
években egyre liberálisabbá és nyitottabbá vált, a jó nevű 
Európa kiadó valószínűleg még nem engedhette meg ma-
gának, hogy Multatuli könyvét egy akkor még politikailag 
elfogadhatatlan szerző fordításában jelentesse meg újra. 
Mindez azonban ismétlem: csak feltevés.

A négy Multatuli-fordítás rövid története bizonyítja, 
hogy nem csak a könyveknek van meg a maga történetük 
– habent sua fata libelli – hanem a fordításoknak is. hogy 
mit, mikor, hol és hogyan fordítanak, szorosan összefügg 
az éppen uralkodó ideológiával, amely viszont mindenkor 
meghatározza a fordításpolitikát. A magyar Havelaar-
fordítások története mutatis mutandis szimbolikusan 
megismétli a Max Havelaar c. regény és Multatuli történe-
tét: a véleménynyilvánítás szabadsága, a politikai cenzúra, 
az elnyomás és a „másik”-hoz (itt: a holland irodalomhoz) 
való kapcsolat a magyar fordítások történetében éppen 
olyan fontos szerepet játszanak, mint magában a regény-
ben. Mindaz, ami első pillantásra véletlennek tűnik, arról 
kiderül, hogy a történelem írott vagy íratlan szabályainak 
megfelelően működik csupán.

17 Uo., 45.
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„Indonézia üzen” -
A közös holland-magyar reformá-

tus Indonézia-misszió terve,
1946-1949

Gonda S. László

közismert tény, hogy Németalföld és Magyarország kap-
csolatrendszerében a holland-magyar református egyházi 
kapcsolatok mindig jelentős szerepet játszottak. A gá-
lyarab-szabadító Michiel de Ruyter admirális e kapcso-
latrendszernek nemcsak egyik korai láncszeme, hanem 
mintegy szimbolikussá emelkedett alakja is. Azonban utal-
hatunk e kapcsolat olyan emblematikus elemeire és sze-
mélyeire is, mint a magyar reformátusok hollandiai egye-
temjárása, a peregrináció gyakorlata, Apáczai csere jános, 
Misztótfalusi kis Miklós és - a Biblia évében külön is fi-
gyelmet érdemel1 -  az Aranyos Biblia (1685).  De gondol-
hatunk az utrechti Stipendium Bernardinumra, 20. századi 
hollandiai gyermekvonatokra és a kommunista diktatúra 
évtizedeiben sok gyülekezet, lelkipásztorcsalád és politikai 
okokból meghurcolt személyiség túlélését biztosító vagy 
megkönnyítő „holland segélyre”: erre az informális, félig 
legális vagy illegális egyházközi kapcsolatrendszerre, mely 
izgalmas terület teljes körű történeti feldolgozása még vá-
rat magára.

Az intenzív holland-magyar református kapcsolatrend-
szer folyamatába illeszkedik az a kísérlet, mely a 20. század 
közepén ezt az együttműködést ki akarta terjeszteni a ke-

1 A 2008-ban a Magyar katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház és a Magyarországi Református Egyház közösen hirdette meg a „Biblia 
éve” című programsorozatot. 
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resztyén misszió (korabeli szóval: külmisszió) területére is. 
A következőkben ezt az izgalmas – bár végeredményben 
sikertelen – kísérletet szeretnénk röviden bemutatni. 

A Magyarországi Református Egyház (MRE) a ii. vi-
lágháború után a krízis állapotába került. külső és belső 
okok egyaránt hozzájárultak ehhez a válsághoz. Az egyhá-
zak – és benne a MRE – számára a háború kimenetelének 
legrosszabb forgatókönyve valósult meg. Nemcsak, hogy 
vesztesként került ki az ország a világégésből, hanem, a vá-
gyakkal és az utolsó pillanatig táplált várakozásokkal ellen-
tétben, az angolszász erők helyett a szovjet hadsereg szállta 
meg az ország területét. Az ún. „koalíciós időszak” (1945-
1948) azonban egyelőre nem váltotta be a legsúlyosabb fé-
lelmeket. A megszálló hadsereg és a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság, valamint a kormányzat teret engedett az egy-
házak további működésének, az ateista keresztyénüldözés 
közvetlen veszélye elhárulni látszott. Azonban fokozatosan 
kiderült, hogy az egyházi élet ellehetetlenítésére tett kísér-
letek, sokkal finomabb eszközökkel, de egyre erőteljesebbé 
válnak (pl. hittanoktatás akadályozása, egyházellenes pro-
paganda, stb.). Az mindenesetre világossá vált, hogy az egy-
házak élete Magyarországon mindenképpen új alakot fog 
ölteni, és erre a körülmények diktálta szédületes tempóban 
kell ezeknek a vallási közösségeknek felkészülniük. Ennek 
a belső útkeresésnek részeként került a figyelem homlok-
terébe a MRE-ban is a keresztyén misszió kérdése. A kér-
dés fontossá válásának hátterében kegyességi és teológiai 
szempontok egyaránt jelen voltak. Egyrészt, a MRE-ban 
erre az időszakra egyre jelentősebbé vált az ún. „ébredési 
mozgalom”, egy olyan, a német pietizmusban, az angol-
szász puritanizmusban és evangélikalizmusban gyökerező 
spirituális megújulási irányzat, mely programjában fontos 
szerepet játszott a hit terjesztése, az evangélium hirdetése 
a nem-hívők között, bárhol is éljenek a világon. Ennek az 
irányzatnak a képviselői a ii. világháború utáni időszakban 
aktív egyházpolitikai szerepet vállaltak és megpróbálták 

érvényre juttatni radikális reformprogramjukat. E prog-
ram része volt a korábban elhanyagoltnak érzett misszió 
szerepének növelése az egyház saját köreiben (belmisszió) 
és a MRE részvételének erősítése a világ népeinek keresz-
tyén hitre térítésében (külmisszió). E felfogással szorosan 
összefügg egy érdekes és sajátos történetteológiai érvelés, 
mely – a magyar református hagyományoktól nem idegen 
módon – arra tett kísérletet, hogy a kortárs történelmi ese-
ményeket teológiai alapon elemezze és értelmezze. itt nem 
áll módunkban részletezni ezt a különös és merész gondo-
latkísérletet (megtették ezt többen, pl. jos colijn,2 Bogárdi 
Szabó istván,3 fekete károly,4 fazakas Sándor5 és mások), 
itt csak arra szorítkozunk, hogy rámutassunk ez érvrend-
szer missziói vonatkozásaira. A gondolatmenet logikája a 
következő: a magyarság, s benne a MRE, a ii. világhábo-
rút megelőző korszakban hűtlen lett eredeti hivatásához 
és bizonyos területeken az evangéliumi etikai normáknak 
nem felelt meg a gyakorlata. A történelmet kormányzó 
isten mintegy pedagógiai célú büntetésként engedte meg 
a világháború elvesztését és a kommunizmus térnyerését, 
az akkor még csak felrémleni látszó ateista diktatúrát. Az 
egyház feladata, hogy azonosítsa a múlt bűneit és azok-
ból „térjen meg”, azaz korrigálja azokat. A szociális kér-
dés és a holocaust problémaköre mellett a keresztyénség 
világméretű hitterjesztő missziójában való csekély magyar 
református részvételt is e bűnök egyikeként azonosították. 
Anélkül, hogy a gondolatmenet teológiai összefüggéseit 
és koherenciáját vizsgálnánk, megállapíthatjuk, hogy az 
általunk vizsgált korszakban erős teológiai érv keletkezett 
amellett, hogy a magyar reformátusságnak a korábbinál in-
tenzívebb külmissziói tevékenységet kell folytatnia. 

2 jos colijn, ‘Kicsoda ellenünk?’. Törésvonalak a második világháború utáni magyar 
református egyház- és teológiatörténetben, kiskunfélegyháza, s.d., kEPE [1992].

3 Bogárdi Szabó istván, Egyházvezetés és teológia a Magyarországi Református
Egyházban1948 és 1989 között, Debrecen, Ethnica, 1995. 
4 fekete károly, Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Debrecen, 

DRhE, 1997. 
5 fazakas Sándor, Új egyház felé?, Debrecen, DRhE, 2000.
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Adva volt tehát a teológiai alapvetés, a spirituális mo-
tiváció és a széleskörű, különösen az ébredési mozgalom 
által megérintett gyülekezetre jellemző közegyházi kon-
szenzus a külmissziói tevékenység mihamarabbi bein-
dításához. Egy dolog hiányzott csupán: a lehetőség arra, 
hogy e nemes eszmét a gyakorlatba ültessék át.  Magyar-
országnak, mint tudjuk, nem voltak tengerentúli gyarma-
tai, kapcsolatrendszere a globális Déllel igen szórványos 
és esetleges volt. Mindehhez járult az ország fizikális és 
gazdasági kivérezettsége közvetlenül a háború után. S bár 
már a 18. századból is ismerünk a történelmi Magyaror-
szág területéről származó protestáns misszionáriust, még-
is elmondható, hogy a magyar protestantizmus soha nem 
folytatott széleskörű és szervezett missziói munkát a nem-
keresztyén népek között. Mindez nem kisebbíti azoknak a 
sokszor heroikus küzdelmet folytató egyeseknek az érde-
meit, akik ébren tartottak a világmisszió gondolatát a ma-
gyar protestantizmus köreiben, vagy maguk is a missziói 
mezőn vállaltak feladatot. A 20. század elejének ígéretes 
evangélikus és református missziói próbálkozásai a két há-
ború viszontagságai miatt fokozatosan ellehetetlenültek. 
hatásuk – ahogy azt Anne-Marie kool úttörő misszió-
történeti kézikönyvében meggyőzően mutatja be6 – nem 
tűnt el nyomtalanul az egyházi közgondolkodásban. kü-
lönösen igaz ez a magyar református Molnár Máriára, aki 
egy német missziói szervezet munkatársaként, de részben 
magyar támogatással végezte szolgálatát a mai Pápua Új-
Guineához tartozó szigetvilágban és ott halt mártírhalált 
a ii. világháború alatt. De – és ez témánk szempontjából 
különösen érdekes – egy magyar református orvos-misszi-
onárius házaspár élete és mártírhalála is szerepet játszott 
a missziói tudatosság erősödésében: cseszkó Gyula és fe-
lesége, Eőrhalmy hadady Emma a holland-kelet-indiai 

6 Anne-Marie kool, Az Úr csodásan működik, 1-3. köt., Bp., harmat-PMti, 
1995-1997-2000. 

Sangir és talaud szigetén folytattak orvosi szolgálatot. 
Mindkettőjüket – Molnár Máriához hasonlóan – a japán 
haditengerészet végezte ki 1945-ben. A világháború után 
gyakorlatilag egy kiküldött misszionáriusa maradt a ma-
gyar reformátusságnak (Babos Sándor, Mandzsúria, kína) 
de valójában ekkor már ő is Nagy-Britanniában tartózko-
dott és nem tudott visszatérni korábbi szolgálati területére. 
A felébredt missziói tudatosság, úgy tűnt, nem tud e ked-
vezőtlen körülmények miatt gyümölcsöt hozni. 

Nem szorul bemutatásra, hogy, a magyar református-
sággal szemben, a holland reformátusság életében a misz-
sziói munka fontos szerepet játszott. A kiterjedt holland 
gyarmatbirodalomban (bárhogyan is definiáljuk azt) és 
azon túl is sok száz holland református misszionárius dol-
gozott. A gyülekezetek számára szinte természetes gya-
korlat volt a misszionáriusok anyagi támogatása, az épp 
szabadságon tartózkodó misszionáriusok beszámolóinak 
hallgatása vagy missziói hírek megjelentetése az egyházi 
sajtóban. Első látásra úgy tűnik, hogy a holland reformá-
tusság ezen a téren nem rendelkezik kapcsolódási ponttal 
a magyar reformátusság felé. A helyzet valójában ennél lé-
nyegesen bonyolultabb volt. 

Református misszionáriusok térítőkörúton Borneón
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1945. augusztus 17-én egyoldalúan kikiáltotta függet-
lenségét a korábbi holland kelet-india területén az indo-
néz köztársaság. A holland szuverenitás visszaállítását cél-
zó rendőri-katonai fellépés (politionele actie) kudarca után, 
1947 márciusában a felek aláírták a lingaddjati egyezményt, 
amely de facto elismerte a független indonézia létezését. 
tudjuk, hogy az ellenségeskedés és a katonai összeütkö-
zések az új indonéz hatalom és a fokozatosan visszahúzó-
dó gyarmati erők között egészen 1949-ig tartottak (nem 
is beszélve a fűszer-szigetek és Nyugat-Új-Guinea/irian 
jaya kapcsán később is kiéleződött konfliktusokról).7 Eb-
ben a helyzetben az korábbi kelet-indiában folyó missziói 
munka nehéz helyzetbe került. Bár voltak kiemelkedő hol-
land református teológusok, akik egyértelműen a függet-
len indonézia mellett foglaltak állást ( johannes verkuyl, 
hendrik kraemer stb.), a holland misszionáriusok helyze-
te köztársasági területeken egyre tarthatatlanabbá vált. A 
holland egyházi személyek, akik közül sokan japán munka-
táborokba kerültek a világháború utolsó időszakában nem 
tudtak visszatérni korábbi állomáshelyükre, vagy fokoza-
tosan kénytelenek voltak elhagyni a köztársaság területét, 
a fokozódó lélektani nyomás és a meg-megújuló fizikai 
atrocitások következtében. ( jól illusztrálja ezt a folyamatot 
Geert Mak: Apám évszázada című kötetében8). A kialakult 
szituációban komoly hiány keletkezett az egyházi szolgá-
latok terén. Bár – több struktúrában – már korábban, vagy 
a függetlenség elnyerésével párhuzamosan létrejöttek az 
indonéz irányítású protestáns egyházi szervezetek, mégis, 
továbbra is igény mutatkozott külföldi egyházi személyek 
szakértelmére (pl. a teológiai képzés és az orvoslás terü-
letén), azonban ezeket a posztokat holland állampolgár-
ságúak legtöbbször már nem tölthették be. Szükségesnek 

7 vö. Paul johnson, A modern kor, Bp., XX. Század intézet, 2000, 542-543.
8 Geert Mak, De eeuw van mijn vader, Amsterdam, Atlas, 1999. Magyarul: Geert 

Mak, Apám évszázada, Budapest, Osiris, 2001. 

Batak református lelkész
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látszott nem-holland lelkészek és más egyházi személyek 
bekapcsolása már működő missziói munkaágak krónikussá 
váló létszámgondjainak enyhítésére. Az egyik megoldás-
ként a magyar reformátussággal történő missziói együtt-
működés ígérkezett.

felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Magyarország-
ra esett a választás. A történeti hűség kedvéért természete-
sen meg kell jegyeznünk, hogy nem kizárólag a magyar re-
formátusság jelent meg, mint a holland missziói személy-
zet pótlásának forrása. Számos kísérlet történt az ún. „el-
árvult missziók” helyzetének megoldására és tudunk arról 
is, hogy a kelet-közép európai régióban pl. csehszlovákia 
protestáns egyházaival is történt hasonló célú kapcsolat-
felvétel. A konkrét kapcsolódási pontot a MRE felé ebben 
az esetben, mint oly sokszor a történelem során, esetleges 
személyes találkozások hozták létre. A közös holland-ma-
gyar református indonézia-misszió tervének létrejöttében 
kulcsszerepet játszott ugyanis egy fiatal holland református 
teológus, johannes c. hoekendijk (1912-1975) és egy ifjú 
magyar református történész, Makkai László (1914-1989) 
személyes barátsága.9 

johannes c. hoekendijk, a holland (történelmi) Re-
formátus Egyház (Nederlandse Hervormde Kerk) lelkésze 
volt, aki misszionárius-gyermekként részben holland ke-
let-indiában nőtt fel, és a háború alatt és után rövid ideig 
missziói konzulként szolgált ugyanott. 1946-ban személyes 
okokból repatriálni kényszerült, és 1946-1947-ben a svájci 
Bossey-ban, az akkor még alakulóban lévő ökumenikus 
intézetben működött, mint tanulmányi igazgató. (később 
az utrechti Egyetem és a New york-i union Theological 
Seminary professzoraként vált ismert teológiai íróvá). 
Makkai László, a később ismertté vált történész akadémi-
kus, ekkor posztgraduális tanulmányokat folytatott Svájc-

9 vö. László Gonda, ’Hoekendijk, Bossey, Hungary’, Religion in Eastern Europe, 
XXv/3. (August 2005), 38-47.  

ban és az ökumenikus intézet több nemzetközi teológiai 
kurzusán is részt vett. itt ismerkedett meg hoekendijkkel, 
akivel szoros baráti kapcsolatot alakított ki, és később is 
többször vendégeskedett Leidenben a hoekendijk család-
nál. Makkait, akinek édesapja - a korábbi erdélyi püspök és 
ekkor már debreceni teológiai professzor, az ismert szép-
író Makkai Sándor - ezekben az években a MRE missziói 
ügyekkel foglalkozó megbízottja (konventi missziói elő-
adó) volt, intenzíven foglalkoztatta a magyar reformátusság 
megújulásának ügye és így a külmissziói munka kérdésköre 
is. korabeli írásaiból és a kortársak visszaemlékezéseiből 
úgy tűnik, hogy a később elméleti munkásságáról ismertté 
vált történész ekkor aktív egyháztársadalmi szerepvállalás-
ra készült. 

hoekendijk-et 1947-ben a holland Missziói tanács 
(Nederlandse Zendingsraad, NZR) (teljes állású) titkárává 
választják, és ebben a minőségében megbízást kap, hogy 
térképezze fel a magyar (és a csehszlovák) protestáns egy-
házakban rejlő missziói lehetőségeket.10 hasonló megbí-
zást kap a Nemzetközi Missziói tanácstól (International 
Missionary Council, iMc) is. Az, hogy munkájának fóku-
szába épp Magyarország kerül, alapos okunk van feltéte-
lezni, hogy a Makkai Lászlóval (és rajta keresztül Makkai 
Sándorral) korábban kialakult informális kapcsolatának 
köszönhető.  

hoekendijk 1947. október 9. és 31. között és 1948. ok-
tóber 25. és december 5. között – tehát éppen 60 éve – 
két hosszabb utazást tett Magyarországon.11 Látogatásait 
megelőzte több hivatalos és nem hivatalos kapcsolatfelvé-
tel is, a MRE részéről. A holland Missziói tanács 1947. 

10 johannes c.  hoekendijk, Curriculum Vitae (kézirat), 1965. ( johannes c. 
hoekendijk Archief, t1, utrechti Egyetemi könyvtár, kézirattár) és  Pieter 
van Gurp, Kerk en zending in de theologie van J.C. Hoekendijk. Een plaatsbepaling 
(1912-1975), haarlem, Acta Media, 1989, 60.

11 Részletesebben ld. Gonda László, Service of Evangelism, Evangelism of Service, 
Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 152-184.
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május 20-21-i üléséről készült jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint napirenden volt „Egy Magyarországról érkezett kérés 
tárgyalása” („3. Behandeling verzoek uit Hongarije”)12 tárgy-
sorozati pont, egy nyíregyházi református lelkész, az ak-
kor az egyház belső, ébredési irányú ellenzékéhez tartozó 
Békefi Benő jelenlétében. Békefi arról számolt be, hogy a 
magyar reformátusságban megérett az elhatározás a kül-
missziói munkában történő aktív részvételre, és kérte a 
holland reformátusság segítségét ennek megvalósításához. 
Látogatása azt jelzi, hogy a misszió kérdésében és abban, 
hogy a holland református kapcsolatrendszer kínálkozik 
segítségként az első lépések megtételéhez e cél érdekében, 
sajátos konszenzus mutatkozott a hivatalos egyház és an-
nak belső ellenzéke között. (természetesen voltak kapcso-
latok e két kör között, pl. épp Makkai Sándor és victor 
jános személyében, akik mindketten a misszió ügyének 
prominens szószólói voltak). A NZR határozatában ra-
gaszkodott a MRE hivatalos meghívásához, melyet meg 
is kapott, és ez alapján bízta meg hoekendijket a látoga-
tásokkal. hoekendijk mindkét látogatásáról mindeddig 
publikálatlan bizalmas belső jelentéseket írt az NZR szá-
mára13, majd azokat egységes rendszerben, angol nyelven is 
összefoglalta14, valószínűleg az iMc vezetőségének. Ezek 
az írások izgalmas dokumentumai annak, hogy hogyan 

12 „Notulen van de Algemeene vergadering gehouden te Baarn op 20-21 mei 
1947”, (holland Missziói tanács Levéltára, utrechti városi Levéltár, 840. kast 
114. Dossier 37. Map 1.,  Notulen vergaderingen 1940-1951), 6-8. 

13 johannes c. hoekendijk, Verslag van een reis naar Hongarije, gemaakt in op-
dracht van de N.Z.R., op uitnodiging van de Hervormde Kerk in Hongarije, 9-31. 
October 1947, (kézirat), 1947, johannes c. hoekendijk Archief, c15, utrechti 
Egyetemi könyvtár, kézirattár és  johannes c. hoekendijk, Verslag van een 
bezoek aan  Hongarije, gemaakt in opdracht van de N.Z.R., op uitnodiging van de 
Hervormde Kerk in Hongarije, 25 October -5 December 1948 (kézirat), 1948, jo-
hannes c. hoekendijk Archief, c17, utrechti Egyetemi könyvtár, kézirattár

14 johannes c. hoekendijk, Report on the Missionary Movement in the Reformed 
Church in Hungary, (kézirat), 1948, johannes c. hoekendijk Archief, c16, 
utrechti Egyetemi könyvtár, kézirattár. A szöveget közli: Gonda, Service..., i. 
m., 209-219.

látta a magyar társadalmi és politikai, valamint az egyházi 
helyzetet egy holland utazó közvetlenül a kommunista ha-
talomátvétel előtt, Magyarországon. 

hoekendijk első, 1947-es látogatásának célja elsősor-
ban az egyházi helyzet feltérképezése és a valóságos misz-
sziói együttműködés lehetőségeinek a felmérése volt. Bi-
zalmas jelentésében éles kritikával illeti a MRE korabeli 
helyzetét. Úgy ítéli meg, hogy Magyarország még mindig 
a Nyugat keleti végső bástyája (clipeus occidentalis) szerepé-
nek illúziójában ringatja magát, s a magyar történelmi egy-
házak is így értelmezik szerepüket (clipeus christianitatis)15 
és ezt a felfogást bénítónak látja a missziói munka szem-
pontjából. kelet-Magyarországról különösen rossz a vé-
leménye: „feltűnő, hogy kelet-Magyarországon (ahol a 
reformátusok 50%-a él) milyen mozdulatlanná válik az 
az egyház, amely nem osztja meg [másokkal a javait], és 
hogy mennyire belemerevedik a hagyományaiba…”16 – írja 
1947-ben. hoekendijk célja nyilván az, hogy a magyar re-
formátus egyházi életet – máshol használt szavai szerint 
- állóvizű tóból frissvizű folyóvá segítsen átformálni. Ezzel 
azonosul az ébredési irányzat missziói reformprogramjával 
és személyesen Makkai Sándor (és Makkai László) elkép-
zeléseivel. 

kortárs feljegyzések megörökítették hoekendijk ma-
gyarországi előadókörútjának jelentősebb eseményeit. 
Ezekből, és a korabeli egyházi sajtóból tudjuk, hogy 1947. 
október 16-án, a budapesti kálvin téri református gyüleke-
zet termében nagyhatású beszédet mondott, melyben rész-
letesen ismertette a hallgatósággal az indonéziai egyházak 
helyzetét és szükségeit. Beszédében példaként állította 
hallgatói elé a japán katonák által kivégzett cseszkó Gyula 
és hadady Emma orvos-misszionáriusok szolgálatát17 és 

15 johannes c. hoekendijk, Verslag…,i. m., 3.
16 Uo.
17 kool, Az Úr…, i. m., ii, Bp., harmat-PMti, 1997, 229-232.
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igen emocionális felhívást intézett a magyar református-
sághoz, hogy vállaljanak szerepet a világmisszió munká-
jában, konkrétan a volt holland kelet-indiai területeken. 
Ez az előadása még abban az évben megjelent a Hajnal 
című missziói lapban Indonézia üzen címmel,18 s hamaro-
san különlenyomatban is terjesztették, ugyanezen a címen. 
hoekendijk és a tervezett indonéz-misszió ügye főként 
ezen az előadásán keresztül vált ismertté a szélesebb egy-
házi közvélemény számára. 

hazatérése után, 1947. november 12-én Amszterdam-
ban számolt be az NZR vezetőségének magyarországi 
tapasztalatairól.19 Bár megfogalmazta aggodalmait a ma-
gyarországi egyházi helyzettel kapcsolatban, mindazonál-
tal megerősítette, hogy lehetséges és szükséges a holland 
segítség ahhoz, hogy a magyar reformátusság felébredt 
missziói öntudata konkrét, gyakorlati alakot öltsön. Az 
NZR ekkor elhatározta, hogy négy magyar református 
jelöltnek felajánlja a misszionárius-képzés lehetőségét az 
ekkor Oegstgeestben működő Missziói iskolában. Elhatá-
rozták még, hogy felveszik a kapcsolatot az indonéz köz-
társasági területen lévő Makassari Református Egyházzal 
és közvetlen kommunikációt kezdeményeznek a magyar és 
az indonéz egyházi felek között a konkrét misszió személyi 
szükségleteiről. javaslatot fogalmaztak meg arról is, hogy 
a távolabbi jövőben egy „magyar sarkot [sic!]” („Hongaarse 
hoek”20) kell kijelölni önálló missziói területként az MRE 
számára Nyugat-Új-Guineában (irian jayan).  

hoekendijk második magyarországi látogatására egy 
évvel később, 1948 végén, egy jóval feszültebb politikai 
légkörben került sor, ahogy ez jelentéseiből is jól kitűnik. 
Mégis eredményesnek ítéli meg látogatását. Beszámolói 
és a MRE Zsinati Levéltárában is fellelhető korabeli fel-
jegyzések egybehangzó tanúságai szerint megállapodnak a 

18 johannes hoekendijk, Indonézia üzen, hajnal, (1947. december), 3-5.
19 Notulen NZR..., 12. November 1947, Rapport hongarije, 7-8.
20 uo.

MRE hivatalos képviselőivel, elsősorban Makkai Sándor-
ral közösen a missziói együttműködés konkrét lépéseiről. 
két látogatása között azonban lezajlik egy kínos incidens, 
mely előrevetíti, hogy az ígéretes tervek megvalósítása ko-
moly akadályokba ütközhet. 1948 augusztusában, az Egy-
házak világtanácsa amszterdami alakuló ülésén találko-
zott ugyanis egymással az indonéz és a magyar református 
delegáció. hamarosan fény derült azonban arra, hogy az 

Keresztyén templom a Holland Indiákon (Sa’dan Toradja)
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indonéz fél semmit sem tud a magyar református missziói 
tervekről. valószínű, hogy a még akkor is folyó holland-
indonéz villongások közepette a kommunikáció valahol 
elakadt a NZR és a makassari egyház között.21 E kelle-
metlen intermezzo ellenére Makkai Sándor és hoekendijk 
hivatalosan megegyeznek, hogy a MRE, saját szelekciós 
eljárás után, öt főt küld ki az oegstgeesti missziói iskolá-
ba. A határozat szerint a magyar református misszionári-
usok az indonéz köztársaság területén kezdik meg mű-
ködésüket a helyi egyházzal megkötendő magyar-indonéz 
együttműködési megállapodás alapján, holland közvetí-
téssel. távolabbi tervként fogalmazódik meg egy önálló 
magyar református missziói terület kiépítése irian jayan. 
hoekendijk közben missziológiai előadásokat tart a teoló-
giai fakultásokon (köztük, épp 60 éve, 1948. november 1-7 
között Debrecenben is). Munkájának hatását erősíti, hogy 
ugyanebben az időben látogat Magyarországra egy Radan 
Sudarmo nevű indonéz református lelkész is22, akivel közös 
előadásokat is tartanak. A misszionáriusjelöltek – immár 6 
fő – kiválasztására még hoekendijk itt-tartózkodása ide-
jén sor kerül. képzésük is megkezdődik, részben a hajdú-
böszörményben újjászervezett missziói iskolában, részben 
pedig a Sárospataki Református teológiai Akadémián, 
ahol adataink vannak arról, hogy a missziói szolgálatra ké-
szülők komolyan elkezdték tanulmányozni az indonéz kul-
túrát és nyelvet.23  hoekendijk 1948 decemberében azzal a 
meggyőződéssel térhetett haza hollandiába, hogy a hol-
land-magyar református indonézia-misszió megvalósulása 
küszöbön áll. innentől azonban a történetnek hirtelen vége 
szakad. Mind a hollandiai, mind a magyarországi doku-
mentumokban ekkor még fel-feltűnnek megjegyzések ar-

21 Aide-mémoire auf Grund der Besprechungen im November 1948 in Ungarn gehal-
ten durch dr. J. C. Hoekendijk, Secretair des Niederländischen Missionsrates (N.Z.R.) 
(kézirat), johannes c. hoekendijk Archief, c17b, utrechti Egyetemi könyvtár, 
kézirattár.

22 vö. kool, Az Úr …, i. m., 89-91.
23 Uo., 81-82. 

ról, hogy a magyar református misszionárius-jelöltek még 
mindig nem tudtak kiutazni hollandiába. 1949 májusában 
Makkai Sándor még reményteli szavakkal ecseteli e misz-
sziói vállalkozás lehetséges jövőjét. Azóta tudjuk, hogy sem 
a magyar – kommunista – kormányzat nem volt hajlandó 
kiutazási engedélyt adni a jelölteknek, sem pedig a hol-
land királyság nem kívánta engedélyezni beutazásukat. Ez 
utóbbi – meglepő – tényt hoekendijk így kommentálja 
„…A nehézség az, hogy a holland kormány mindeddig nem 
adta meg a beutazási engedélyt azoknak, akiknek magyar 
útlevelük van, mert kommunistának tekinti őket” („…they 
were supposed to be Communists”).24 1949-ben hoekendijket 
kinevezik az utrechti Egyetem teológiai karán profesz-
szornak és elhagyja a NZR-ot. 1950-től mind a holland, 
mind a magyar dokumentumokból gyakorlatilag eltűnnek 
az utalások az ügyre.25 A terv lekerült a napirendről.  

A holland-magyar közös református indonézia-misz-
szió tehát nem valósult meg. Mégis, egy rövid történelmi 
pillanatig, a 20. század közepén úgy tűnt, hogy a több mint 
négy évszázados holland-magyar református egyházközi 
kapcsolatok új területtel bővülnek, és katalizátorává válnak 
az indonéz-magyar közvetlen egyházi kapcsolatok kiépü-
lésének. Ennek, amikor ma már látjuk, hogy - Andrew f. 
Walls edinburgh-i egyháztörténész szavaival élve - a ke-
resztyénség súlypontja a déli féltekére tevődött át, nagy 
jelentősége lehetett volna, a magyar reformátusság életére 
nézve is. hoekendijk teológiai hatása a magyar reformá-
tus misszió-felfogásra így sem lebecsülendő, s feltehető 
– ám ez még további kutatások tárgyát képezheti -, hogy 
a meg nem valósult indonéziai misszió, a maga sajátos 
virtualitásában is hatást gyakorolt az elképzelés által meg-
érintett körök gondolkodására. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy bár nem történt semmi és mégis történt valami.

24 hoekendijk, Report…i. m., 1948. = Gonda, Service…, i. m., 217. 
25 kool, Az Úr…, i. m., 137-143.
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„Egymás terhét hordozzátok”
Hollandiai gyermekmentő akció

horváth Erzsébet

A 20. században több alkalommal vállalta a holland kor-
mány és nép, hogy a vészhelyzetben lévő gyermekeket se-
gítse, legyenek németek, magyarok, vagy más nemzetiség-
hez tartozók. Az i. világháború utáni gyermeküdültetés so-
rán több mint 25.000 illetve egyes kutatók szerint 28.563 
magyar gyermeket fogadtak holland családok.

A ii. világháborút követő gyermekakcióra a figyelme-
met, mely a református illetve protestáns gyermekek meg-
segítését támogatta, kígyós Erzsébet kiállítása hívta fel 
2008 tavaszán a Szabó Ervin könyvtárban. hozzáláttam a 
levéltárunkban és a Ráday Levéltárban őrzött idevonatko-
zó iratanyag áttekintéséhez. A meglévő iratok, újságcikkek, 
visszaemlékezések alapján készítettem el tanulmányomat.

A magyar és holland reformátusok között évszázad-
okra visszamenőleg kiváló, testvéri kapcsolat volt és van: 
a peregrináció, a gályarabok kiszabadítása, intézmények, 
gyülekezetek hathatós támogatása és kapcsolattartása. A 
választott bibliai ige jellemezi a magyar-holland reformá-
tusság és nép kapcsolatát évszázadokon át.

A hatvan évvel ezelőtti gyermekakció tárgyalása előtt 
szeretnék kitérni arra a nem oly közismert tényre, hogy 
„1941-ben s a következő években (1943-ban) bár szeret-
tünk volna a holland gyermekek segítségére sietni, szándé-
kunk megvalósítását a német hatóságok meghiúsították”.1 
A magyar reformátusok tervezték, hogy nehéz helyzetben 
lévő holland gyermekeket látnak vendégül magyar csalá-

1 Pap László levele Ravasz Lászlóhoz, Bp. 1947. aug. 18. Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinati Levéltára (MREZSLEv) 11. fond
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dok. A terv kútba esett, mivel a németek kötelezték refor-
mátus egyházunkat, hogy minden holland gyermek után 
10 német gyermeket kell vendégül látni.2

Legyen-e magyar református gyermeküdültetés? Azt 
gondolnánk, hogy erre egyszerű igennel lehet válaszolni, 
azonban a történelmi helyzet összetett képet tár elénk. Az 
1948-as gyermeküdültetést a hollandok kezdeményezik, de 
magyar református egyházunk vezetői haboznak, mivel is-
merik hollandia háború utáni helyzetét. Pap László 1947. 
július 24-én írt levelet volt utrechti tanárának, prof. h. Th. 
Obbinknek és Baron van tuyll van Serooskerkennek há-
gába arról, hogy kőszeghi-knébel Miklós a magyar római 
katolikus egyház képviselője hollandiában tárgyalt egy 
gyermekmentő akcióról, s református részről, Ravasz László 
püspökkel való megbeszélés alapján a levél írója Pap László 
venne ebben részt. Pap László felteszi a kérdést, hogy hol-
landia tudna-e ilyen akciót magára vállalni, hiszen gyenge 
még, de a végső szó a hollandoké. van tuyllnek kifejezi 
készségét a szervezésben nyújtandó segítésre, hogy holland 
protestáns családok is bekapcsolódjanak a gyermeküdül-
tetésbe.3 Pap László van tuyll meghívására hollandiába 
ment és hazajőve Ravasszal beszél és 1947. november 6-i 
levelében megírja, hogy javasolják van tuyllnek, hogy egy-
ház és egyház között folyjék a megbeszélés. A magyarok 
létrehoznak erre a célra egy bizottságot, s kérik, hogy a 
holland reformátusok is hozzanak létre egy közös bizott-
ságot a holland református egyházak tagjaiból. 

A gyermeküdültetés gondolata egy másik szálon is el-
indult. kisjókai Szakál Erzsébet, aki férjhezmenetele révén 
hollandiai lakos, és akit Ravasz László püspök gyermek-
kora óta ismert, komoly levelezést folytatott a püspökkel 
a magyar gyermekek ügyében. Ravasz 1947. szeptember 

2 Pap László, Tíz év és ami utána következett 1945-1963, Bern, Bp., Európai Pro-
testáns Magyar Szabadegyetem, 1992, 13.

3 Baron van tuyll levele Pap Lászlóhoz, hága, 1947. júl. 24. MREZSLEv, uo.

2-án ezt írja: „Eleinte azt az álláspontot foglaltuk el, hogy 
most nem szabad a holland társadalmat magyar gyermek-
akcióval megterhelni. Sajnáltuk, hogy knébel prelátus úr 
ezt cselekszi. Ezért bizalmas úton információkat kértünk 
különböző helyekről. De közben világossá lett, hogy a ka-
tolikus és zsidó gyermekakció folyik, s mi nem vállalhatjuk 
a felelősséget sem az ínséges magyar református gyereke-
kért, sem pedig az adni kész és adni tudó holland refor-
mátusok előtt azért, hogy a református hollandiában ne 
legyen református magyar gyermekakció … erről a holland 
református egyház zsinatát értesítjük s a gyermekakciót a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatjuk.”4

A református gyermekek üdültetését Ács tivadar, a 
Magyarok világszövetsége ügyvezető alelnöke is szorgal-
mazta, sőt felajánlotta közreműködését 1947. július 30-án 
Ravasznak írott levelében: „..mivel a hollandiai társadalom 
kifogásolja, hogy csupán katolikus magyar gyermekek… 
nyaraltatása vétetett tervbe …s, hogy kőszeghi-knébel 
akciója során állandóan hangoztatta, hogy csupán katoli-
kus vallású gyermekek üdültetéséről van szó és ez a hol-
land társadalomban ellenhatást váltott ki… tiltakozásunk 
nem vezetett eredményre és ezért a külügyminisztérium-
hoz fordultunk kőszeghi-knébel Miklós helyes tájékoz-
tatása végett, annál is inkább, mert Mindszenthy bíboros 
hercegprímás úr az Actio catholicához intézett leiratában 
magyar gyermekek nyaraltatásáról beszélt és nem csupán 
katolikus gyermekek nyaraltatásáról.”5 Ravasz püspök vá-
laszában kéri a támogatást, de nyíltan megírja, hogy ”ami-
kor a katolikus akció megindult s a hollandiai ref. nagy 
lelkesedéssel ajánlották fel szolgálataikat...akkor azt a ha-
tározatot hoztuk, hogy egy ilyen szolgálatot nem szabad 
elfogadnunk. közvetlenül és bizonyosan tudjuk, hogy a 
holland gyermekek nagyobb nélkülözéseknek vannak ki-

4 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, 2.1.f.A, 743-1947.
5 MREZSLEv 11. fond
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téve, mint a magyar gyermekek: erkölcsi kötelességünk 
tehát az volna, hogy mi szervezzük meg a holland gyerme-
kek magyarországi üdültetését. Azonban a mo-i ínséggel 
szemben tartozó felelősségünk arra késztet, hogy még egy-
szer vizsgálat és megbeszélés tárgyává tegyük az ügyet.”6 A 
döntés nehézségét alátámasztotta, hogy Magyarországon 
45.000 elhagyott 7.000 eltűnt gyermek volt a háború után, 
s hellstern, az Egyházak világtanácsa (Evt) svájci segély 
bizottság főtitkára, amikor 1948-ban hazánkban járt, szólt 
hollandiai tapasztalatairól, hogy üres városok vannak és 
nincs elegendő élelem.7

támogatók, munkatársak, szervezési munkák

holland részről kuyper katalin támogatta hathatósan 
a gyermeküdültetést. Szakál Erzsébettel együtt állították 
össze az üdültetést támogató neves emberek (miniszter, 
professzorok egyházi vezetők) névsorát, akikből egy bi-
zottságot kívántak létrehozni. kuyper katalin ellátogatott 
hazánkba is 1947-1948-ban, de már a 20-as években is járt 
nálunk, sőt szerepe volt a budapesti, fasori julianna Refor-
mátus iskola létrejöttében (1926).

Ravasz szerepe adva van tisztségeiből: a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Re-
formátus Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke és 
a konvent lelkészi elnöke. Az ő döntésétől függött, hogy 
mehet-e ez az akció, vagy sem és a megbízásokat is ő ad-
hatta, illetve kezdeményezhette.

A gyermeküdültetés fő szervezője Pap László reformá-
tus lelkipásztor, teológiai tanár, az Egyetemes Egyház Újjá-
építési Bizottságának vezetője volt. Pap László 1908-1983 

6 Dunamelléki…,  2.1.f.A, 722-1947.
7 sz.n.Üres városok Hollandiában, nyomor Európaszerte, élet és jövő, 1948. január 

10.,7.

között élt. teológiai tanulmányait Debrecenben végezte, 
majd hollandiában és Svájcban tanult ösztöndíjas diák-
ként. kiváló tanárai közül néhányat említek meg: kállay 
kálmán Debrecenben, aki a 20-as években többször járt 
hollandiában és buzdította a hollandokat a magyar gyer-
mekek üdültetésére, Th. Obbink professzor utrechtben, Zü-
richben pedig L. köhler. 1933-ban doktorált utrechtben, 
s a holland királynő kitüntetését kapta disszertációjáért. 
1938-tól a Budapesti teológiai Akadémia tanára. Szemé-
lyes barátság fűzte john Mackay-hez a Princetoni teológi-
ai Szeminárium elnökéhez és visser ’t hoofthoz, az Evt 
főtitkárához is, akivel közeli, bizalmas volt a kapcsolata 
még a legnehezebb időkben is. Egyházunkat különböző 
nemzetközi tanácskozáson ő képviselte. tagja volt az Egy-
házak világtanácsa, s a Református világszövetség vezető-
ségének.8 Az 1946-os Evt, genfi megbeszélésén említést 
tett a magyar hadifoglyokról, akik még nem térhettek haza 
s a beszélgetés amerikai résztvevője Mr. Root ezt egy rá-
dióadásban elmondta, s utána Pap László nem kaphatott 
vízumot.9 1956-ban, a forradalom idején a MRE Orszá-
gos intézőbizottság tagja (Ravasz, kardos jános ügyvéd, 
főgondnok mellett), s ezért 1957 márciusától nem tanít-
hatott 1958. július 1-jével pedig hivatalosan eltávolítják a 
teológiáról. A Ráday Gyűjtemény főigazgatói posztjáról 
1957-ben lemondatják s még ez év november 29-én az 
utrechti Egyetem hittudományi karának dékánja meg-
hívja tanítani, de a dékán a levelet visszakapta, a címzett 
ismeretlen felirattal. 1958 szeptemberében Murgára, tolna 
megyébe helyezte ki püspöke lelkésznek, mely falunak 250 
fő volt a lakosa és csak gyalog lehetett megközelíteni. 1963. 
január 13-án Szamosközi püspök, rendelkezési állomány-
ba helyezte, majd az Állam és Egyházügyi hivatal (ÁEh) 
és az egyházvezetés javaslatára nyugdíjaztatta magát 1963 
májusában. haláláig Leányfalun élt.

8 karasszon istván, Tudós a családban: Pap László portréja, téka, 2008, 5-8.
9 Pap, Tíz év…, i. m., 28.
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Pap Lászlót Ravasz László, mint a Zsinat elnöke és 
az Egyetemes konvent lelkészi elnöke bízta meg 1947. 
november 12-én a holland gyermekakció vezetésével. 
„…a holland hervormd egyház vezető emberei kifejezték 
készségüket magyar református gyermekek üdültetésére. 
konventünk elnökségi tanácsa 1947. november 11-i ülé-
sén meghatottan vette tudomásul holland testvéreink ál-
dozatos szeretetének ezt az újabb megnyilvánulását és el-
határozta annak elfogadását… Abban a reményben, hogy 
megbízásának mindkét érdekelt egyház megelégedésére 
és gyermekeink testi-lelki előmenetelére tesz majd eleget 
…kérem az Egyház urát, hogy áldja meg szolgálatát”.10 
Az eddig említettek is jól mutatják, hogy erre a feladatra 
Pap László volt a legalkalmasabb személy, annál is inkább, 
mert 1946. február 4-től 1949. szeptember 1-ig a Zsinat 
megbízásából, az Egyetemes Egyház (ökumenikus) Újjá-
építési Bizottságának vezetője volt. itt kell megjegyezni, 
hogy ő felügyelte ez által a protestáns egyházak: evangéli-
kus, unitárius, metodista, baptista és görög katolikus egy-
házak háború utáni helyreállítási munkáit.11 ő osztotta el 
a beérkező pénzbeli és más nemű adományokat. később a 
gyermekakciónál, a második utazásnál már evangélikus és 
baptista gyermekek is voltak a kiutazók listáján, nemcsak 
reformátusok.

A konvent még Domján jános lelkipásztort bízta meg a 
holland gyermeküdültetés szervezésével, mint az Országos 
Református Szociális Szolgálat vezetőjét, aki már intézte 
a svájci és dániai gyermeküdültetést.12 A munkát segítette 
hollandia magyarországi követe, A. hooft úr, aki egyenes 
leszármazottja De Ruyternek, és fledderus konzul.

hollandiában Szakál Erzsébet és kuyper katalin ál-
tal szervezett bizottság tagjai a következők voltak: prof. 

10 MREZSLEv, 11. fond, 7416-1947.
11 uo., Magyarországi Református Egyház Egyetem konventjének jegyzőköny-

ve, Bp., 71-1946. 54.
12 sz.n. A Református Szociális Szolgálat, élet és jövő, 1948. jan. 10., 3.

Dekker, prof. A.A. van Ruler hilversum, Baron van 
tuyll van Serooskerken, az inter-church Reconstruction 
committee titkára, hága, prof E.W. Grosheide, vrije 
universiteit, Amszterdam, prof. Miskotte, Leiden, A. 
hofman, a Gereformeed egyház diakónusi hivatalának 
igazgatója, utrecht, jaski úr, a hollandiai vörös kereszt 
Orvosi Osztályának főnöke.

támogatók az amerikai Magyar Református gyüleke-
zetek, közösségek: Újlaky ferenc dr., Washington, kossuth 
Building, Szabó istván, cleveland. tőlük Pap pénzt kért 
élelmiszerre, s azt, hogy az összegyűjtött összeget küldjék 
el hollandiába van tuyllnek.13

A konkrét meghívást A. hofmannak Paphoz és az 
Egyetemes konventhez 1947. november 5-i levele tar-
13 MREZSLEv 11. fond, 1947. nov. 13.

Ravasz László és Papp László
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talmazza. Pap válaszában megköszönte a MRE nevében 
a gyermekek meghívását. „A mi egyházunknak nehezére 
esik a meghívást elfogadni, ugyanis tudjuk, hogy az állapo-
tok az önök országában szintén nem a legjobbak, de a mi 
gyermekeinkért érzett felelősségünk arra kényszerít min-
ket, hogy az önök kedves meghívását elfogadjuk”.14

E levélváltás után kezdődött el a szervezői munka. Pap 
van tuylltől pontos adatokat kért december 3-i levelében: 
hány gyermeket tud fogadni a református egyház, mennyi 
időre, mikor érkezzenek hollandiába, vannak-e különleges 
kérések, nemre, korra nézve, s hogy állnak a tárgyalások 
a holland kormánnyal. ugyanezt a levelet hofmannak is 
elküldte. A válasz van tuylltől, betegsége miatt, csak 1948 
februárjában érkezett meg. Ebben jelzi, hogy 500 gyermek 
üdültetését vállalják és a gyakorlati dolgokat még meg 
kell beszélni, melyhez az alapot a német gyermekek üdül-
tetése szolgáltatja. Nálunk is van rá alap, a dán és svájci 
gyermeküdültetések menete. konkrétumokat van tuyll 
áprilisban közölt Pappal. 500 gyermeket (6-14 évesig) vár-
nak 6 hónapra, ugyanis kérdéses volt, hogy 1000 gyermek 
menjen 3 hónapra, vagy 500 gyermek 6 hónapra. A gya-
korlati teendőket is részletezte: a kérdőív kitöltését, eljut-
tatását a holland Bevándorlási hivatalhoz, mivel csak így 
lehetett a vízumot megkapni, a gyermekjegy kitöltését, az 
útiköltség térítését, mely egy útra kb. 42 gulden, melynek 
kifizetését magyar részről, a szülőktől várta, mégpedig de-
vizában. hollandiáig a magyarok fizették volna az útikölt-
séget, hollandián belül pedig Szabó istván és a clevelandi 
magyar reformátusok (Evangelical and Reformed church) 
adománya fedezte volna, de a végleges döntést a holland 
vörös keresztre bízta a báró, hiszen ők már végzik a ma-
gyar katolikus gyermekek üdültetését, van tapasztalatuk.15

kiket vártak? függetlenül nemtől, azokat, akik szociáli-

14 uo., 1947. dec. 2.
15 uo.

san rászorultak, vérszegények, alultápláltak, s főleg városok 
lakosai, mivel a városok lakosainak nehezebb volt a meg-
élhetése. A kitöltendő kérdőív mellett orvosilag is igazolni 
kellett, hogy nem tBc-s az illető és nincs fertőző betegsé-
ge és testsúlya nem több mint a meghatározott maximális 
súly. A német nyelvtudást is jelezni kellett a gyermekeknek, 
mely fontos volt a kinti kommunikáció miatt.

A családok a jelentkezéseket rendszerint a helyi re-
formátus lelkipásztorhoz jutatták el, aki felterjesztette 
Domján jánoshoz, a Református Egyház Szociális Osz-
tályának vezetőjéhez. Domján jános már foglalkozott a 
református gyermekek külföldi „nyaraltatásával” Dániában 
és Svájcban. Mind hozzá, mind Pap Lászlóhoz érkeztek 
egyéni kérelmek Magyarországról, de hollandiából is. Pap 
László szigorúan vette a kiutazás feltételeit, nem ismert 
kivételezést. ha az illető gyermek megfelelt, akkor támo-
gatta utazását, amennyiben pl. valaki túlsúlyos volt, akkor 
nem utazhatott hollandiába. Sok kavarodásra adott okot 
az évtizedes holland-magyar baráti kapcsolat, mert akad-
tak olyanok hollandiában, akik kérték Pap Lászlót, hogy a 
családjuknál a 20-as években kint lévő gyermek gyermekét 
tegye az 500 kiutazó közé, mert ők vendégül látnák. Szép 
felajánlás és segítségnyújtás, de azt kellett nézni, hogy az 
illető rászorul-e a segítségre, vagy sem. A kiválasztásnál 
figyelembe vették, hogy minden egyházkerületből lehe-
tőleg a kerület nagysága szerint kerüljenek be gyermekek 
és kuyper katalin kérést is, hogy Székesfehérvárról és a 
vértesaljai Református Egyházmegyéből is legyen népe-
sebb gyermekcsapat az 500 fő között. Pap László terve-
zete: Budapestről 200, tiszántúlról 150, Dunántúlról 50, 
vértesaljáról 50 fő.

Pap László arra kérte a lelkipásztorokat, hogy a magas 
útiköltség miatt - 180ft -, melyet a szülők többsége kép-
telen kifizetni, az egyházközség pótolja az általuk ajánlott 
gyermek, gyermekek útiköltségét. Sajnos ezt nem minden 
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lelkipásztor tartotta be. küldték a gyermekeket, de nem 
volt kellő fedezet az útjukra. A szervezők rendelkeztek a 
svájci üdültetés tapasztalataival. Sokan azért nem küldhet-
ték ki gyermeküket, mert 200 forintba került az útiköltség. 
Pap László éppen ezért amerikai barátaihoz fordult, hogy 
segítsenek ebben, melyet már említettem. 1948. május 
15-én kapott levelet Pap az inter church Reconciliation 
committee-től (icRc), hogy Szabó istván 20 000 dollárt 
küldött az icRc-nek 1000 magyar gyermek étkezésére, 
tehát ebből nem lehet az útiköltségre kivenni. Az utazta-
tás költsége csak 1949 tavaszán oldódott meg úgy, hogy a 
holland vörös kereszt vállalta a német és a holland út-
szakasz költségét, a többit a magyar gyermekek szülei és a 
magyar református egyház fedezte.

hollandiában is komoly előkészületek folytak a magyar 
gyermekek fogadására. 1948. január 15-ei dátummal egy 
nevelőszülői körlevelet küldtek el a szervezők a gyerme-
keket befogadó szülőkhöz: „örömmel vettük tudomásul, 
hogy ön készen áll egy magyar gyermek fél éves befoga-
dására az ön családjába. tudunk a nehézségekről, amiket a 
nyelv, a szokások, a kulturális különbségek okoznak, ezért 
jó lenne, ha január 23-án, szerdán megjelennének haar-
lemben. Az Amszterdamban tanuló magyar teológus ezen 
az estén ismertetőt tart Magyarországról, az ottani szoká-
sokról és a háború utáni állapotokról. Reméljük, hogy tu-
dunk önöknek adni egy egyszerű kis útmutatót a magyar 
nyelvhez. Egyes magyarul beszélő hölgyek készek arra, 
hogy segítsenek önöknek, a gyülekezet szociális munkása-
inak, a magyar gyermekeknek… január 23-án kapcsolatba 
léphetnek velük, kérdéseket tehetnek fel nekik.”16

A fogadó szülőknek egy listát állítottak össze, hogy 
mire figyeljenek: pl. a gyermek testsúlyára, egészségi álla-
potára, betegbiztosítására, írjon a gyermek szüleinek, jár-
jon iskolába, senkivel ne engedje el a gyermeket, és csak a 

16 uo. A holland nyelvű eredeti körlevél Árvay Nóra kRE Btk holland szakos 
hallgató magyar nyelvű fordítása.

szervezők engedélyével lehet más családba áthelyezni. A 
lista tartalmazta még a következőket is: ne kényeztesse el 
fogadott gyermekét, kezelje úgy, mint sajátját.

A hazai és holland előkészületek után 1948. július 12-
én este fél 9-kor, a keleti pályaudvarról indult el az 500 
gyermek, mintegy 40 holland vöröskeresztes és A. van der 
Walle úr kíséretében. A holland követ hooft és felesége, a 
konzul, fledderus, valamint Pap László is kint volt a pálya-
udvaron a búcsúztatásnál. A magyar és a holland himnusz, 
rövid búcsúztatás és köszönetmondás után indult el a vonat 
500 gyermekkel, nyakukban a kis kartontáblácskával, me-
lyen nevük, születésük, szüleik neve, lakhelyük szerepelt. 
Az étkezésről a holland vörös kereszt gondoskodott.17

utrechtbe való megérkezésük után horstban és Wellben 
táboroztatták őket, mely segítette az átállást és a lelki, kul-
turális közeledést. kovács ilona és végh józsef teológusok 
is itt voltak Budapestről, direkt ezért jöttek, segíteni az 
akklimatizálódást.18 A gyermekeket utrecht, hilversum, 
haarlem, s e három helység környékén helyezték el csa-
ládoknál. Ezzel kívánták megkönnyíteni az érintkezést, a 
magyarul tudók könnyebb elérhetőségét.19

S mit kívántak adni a magyar gyermekeknek? családot, 
szeretetet, puritán, imádkozó, kegyességi életvitelt és ter-
mészetesen jó ételeket, s mindazt, amit hollandia levegője, 
vizei adhattak. 

Pap László, a gondos lelkipásztor meglátogatott né-
hány gyermeket hollandiában, érdeklődött hogylétükről, 
tapasztalataikról és minderről hírt adott szüleiknek.20 van 

17 Domján jános nem utazhatott ki hollandiába, mivel nem kapott vízumot. A 
gyermekek búcsúztatásánál mind Pap László, mind a julianna iskola egy diák-
ja hollandul szólt és köszönte meg az üdültetés lehetőségét.
Elindult az első gyermekvonat Hollandiába, élet és jövő, 1948. július 24., 5.

18 hideg Lóránt, Egész Hollandia várta a magyar gyermekek érkezését, élet és 
jövő, 1948. aug. 7., 3., hideg Lóránt, Üzenet Hollandiából magyar szülőkhöz, 
Uo., 1948. nov. 27., 2.

19 Baron van tuyll levele Pap Lászlóhoz, 1948. máj. 15 MREZSLEv 11. fond.
20 Pap László levele, Bp. 1948. szept.15. MREZSLEv, uo.
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Ruler hilversumi, később utrechti professzor így látta a 
magyar gyermekek kinti létét 1948-ban. „itt hollandiá-
ban a legtöbb családban 7-8 gyermek van, tehát nem je-
lent túlságos tehertételt egy kilencedik gyermek ellátása. 
természetesen nagy felelőséggel jár egy magyar gyermek 
gondozása, aki testileg, lelkileg egyaránt rászorul a táplá-
lásra: el kell felejtetni vele a borzalmakat, amiket átélt, csa-
lódásait a felnőttekben, meg kell erősíteni hitét istenben és 
emberben egyaránt. és útravalót kell vele adni, …valamit, 
amit egész életében megtarthat, mint egy vándor a botját. 
Magyar gyermeket a háború után idehozni missziót jelent 
és próbatételt”.21

Útravaló

Erre Laudon László, az óbudai református gyülekezet 
presbitere emlékezik, aki 10 éves volt, amikor 1948-ban 
Aalsmeerbe került egy gyermektelen családhoz. A kapcso-
lat azóta sem szűnt meg, sőt a holland papa, mint presbiter, 
kezdeményezte a magyar gyülekezetek támogatását, s tőle 
tanulta: „Az élet olyan, mintha az ember egy evezős csó-
nakban ülne, ahol az egyik evező a munka, a másik, pedig a 
hit, és mind a kettőt húzni kell”, hogy a csónak haladjon.22 
Ez a megfogalmazás találóan igaz. Útravaló a Munka és 
a hit. Mindkettő kell, nem lehet haladni, ha az egyik hi-
ányzik.

Még el sem indult az első gyermekvonat, amikor már a 
másodikról tárgyaltak. Ez már ökumenikus lett volna, 150 
evangélikus és 20 baptista gyermek is utazott volna a 330 
református gyermek mellett. Már július 20-án megvolt az 
utazó református gyermekek névsora. Az utazást augusz-

21 Szakál Erzsébet, Magyar gyermekek Hollandiában, élet és jövő, 1948. június 
19., 6.

22 Szetey Szabolcs, Hit és munka, téka, 2008, 3-4, 13-18.

tus második felére, illetve szeptember elejére tervezték. 
hiába sikerült mindent időre elintézni, hiába hívta meg 
még két másik alkalomra a holland ökumenikus újjáépí-
tési bizottság a magyar gyermekeket, a magyar kormány a 
Népjóléti Minisztériummal egyetértésben leállította a to-
vábbi gyermeküdültetést hollandiában. Az ok, már nincs 
szükség segítségre, minden rendben van Magyarországon, 
illetve a júliusi vonattal 50 római katolikus gyermek nem 
jött haza.23

23  Beliczay Angéla, Holland-magyar református kapcsolatok a II. világháború után, 
confessio, 1987/4, 22-24.

Papp László levele a holland gyermekmentő akcióról
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1949. január 19-én hazaérkezett 491 református gyer-
mek, 9 betegség miatt még kint maradt. A gyermekek 
megerősödve, szépen öltözve, mintegy 2000 csomaggal 
érkeztek. A legtöbb gyarapodás 22 kg volt. Megtanultak 
hollandul és egy kicsit a holland takarékos, templomba járó 
életmódot, az adni tudás örömét, mely sokuknak meghatá-
rozta további életét. Sok barátot, testvért szereztek és csa-
ládtagokká lettek.24

holland családok az ötvenes években, ’56 után is szere-
tettel láttak vendégül magyar gyermekeket. 

Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be krisztus 
törvényét.

köszönjük a mindenkori példaadást.

24  Így jöttek meg Hollandiából gyermekeink, élet és jövő, 1949. január 22., 4.

A Magyar Ipari Tanulók
Segélybizottsága

Gaál Enikő

Az 1956-os forradalom 50. évfordulója kapcsán sok vissza-
emlékező, elemző és értékelő cikk látott napvilágot a nyu-
gat-európai sajtóban is.  Leginkább az országok közvetlen 
érintettsége, a tragikusan alakult magyarországi események 
menekültjeinek fogadása szolgáltatta a téma tárgyalásá-
nak alapját. Egy holland vezető napilap például meglepő 
hangvételű egész oldalas cikkel emlékezett meg 1956-ról, 
különösen annak utolsó sora elgondolkoztató. „De selectie 
aan de poort was toch succesvol geweest, maar anders dan 
gedacht” („A válogatás végül is sikeres volt, de másképpen, 
mint azt eredetileg gondoltuk.”)1 A cikk beszámol arról, 
hogy a holland kormány az ausztriai menekülttáborokban 
az előzetesen megadott szempontok szerint próbálta sze-
lektálni a menekülteket, de kudarcot vallott. A publicista 
azonban röviden megállapítja, hogy azért ami a befoga-
dott, és hollandiában maradt magyarokat illeti, mégsem 
lehet ok panaszra. Erre, a „másképpen megvalósult elkép-
zelés”-re álljon itt egy konkrét példa: a Magyar ipari tanu-
lók Segélybizottságának tevékenysége. 

hollandia a többi nyugat-európai országhoz hasonlóan 
kivette részét az 56-os menekültek fogadásából. Megindí-
tó segítőkészséggel, és valóban elismerést érdemlően ka-
rolta fel a mintegy 3000 polgárunkat, akikre saját hazájuk 
akkor „nem tartott igényt”. A teljes képhez azonban az is 
hozzátartozik, hogy a holland kormány - természetszerű-
en - saját nemzetgazdasági érdekeit is szem előtt tartotta, 
mikor a magyar menekültkérdést napirendre tűzte. vagyis 

1 Eric Slot, Zo welkom waren die Hongaren nu ook weer niet, het Parool, 2006. 
november 4., 13.
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a befogadásra várókat igyekezett a saját munkaerőpiacá-
hoz igazodva kiválasztani. Ennek fényében előszeretettel 
toborzott az ausztriai menekülttáborokban többek között 
bányászokat, bánya- vagy poldermunkára alkalmasnak ítélt 
munkásokat. A folyamatosan érkező menekültek regisztrá-
lása és átmeneti elszállásolása utrechtben, a julianahalban 
történt, addig, amíg további elhelyezésükre nem találtak 
megoldást. Az egyetemista, főiskolás, vagy felsőoktatásba 
továbbtanulni készülő középiskolai diákok elhelyezése, és 
tanulmányainak folytatása a holland uAf (universitair 
Asylfonds) hathatós szervezési munkájának köszönhetően 
gyorsan és zökkenőmentesen zajlott.   

Nem várták azonban ilyen kedvező kilátások a munkás-
fiatalokat. A menekültek tetemes részét 16-24 éves mun-
kás és parasztfiúk képezték. jó részük otthon, már tanult 
munkásként dolgozott ipari üzemekben, másik részük pe-
dig már megkezdte valamilyen szakma tanulását. 

flór Ede művészeti főiskolás diák, aki 1948 óta él hol-
landiában, és aki akkor tolmácsként segédkezik az utrechti 
fogadáskor, hamar észreveszi, hogy ezeknek a fiataloknak 
a holland társadalomba történő beillesztésére nincsenek 
kidolgozott alternatívák. A műszaki, ipari iskolások esetle-
ges továbbtanulása vagy szakmájukban való elhelyezkedése 
nem illeszthető a hivatalos elképzelésekbe. Ez utóbbiak ér-
telmében ugyanis a limburgi bányák és a Zuiderzee újonnan 
lecsapolt területein folyó földmunkák, a Noordoostpolder 
várnák ezeknek a fiataloknak a jó részét. Ennek elkerülésé-
re, a „fiúk” hosszabbtávon jobb életkörülményekhez juttatá-
sa érdekében, flór Ede szembeszállva az uralkodó politikai 
akarattal, majd egyes befolyásos személyeket, köröket ügyé-
nek megnyerve létrehozza a Magyar ipari tanulók Segélybi-
zottságát (hongaars hulpcomité voor Bedrijfsopleiding).2 

2 A Bizottság történetére, működésére vonatkozó, általam feldolgozott dokumen-
tumok flór Ede tulajdonát képezik. Egy részüket a Bizottság titkársága iktatta, 
vagyis iktatószámmal ellátott. Ebben az esetben erre hivatkozok.  Nagy részének 
azonban nincsen azonosítószáma. A legkülönbözőbb levelek, körlevelek, jegyző-
könyvek, stb. azonosítására a hivatkozás során azt a módszert választottam, hogy 
a dokumentum első jellemző sorára, ill. ha datálható, a dátumra hivatkozom.

célja, hogy megpróbálja a fiatalokat, a holland minisztériu-
mokkal és szervezetekkel is egyetértésben, olyan vállalatok-
hoz elhelyezni, ahol a választott szakmát tanulhatják, vagy 
abban dolgozhatnak. Mintegy „gyámként” lép fel a mene-
kült magyarság szakképzése és továbbképzése érdekében, 
hollandia hatóságainál és üzemeinél közbenjár a szaktanu-
lás lehetőségeinek megadásáért. 

A Segélybizottság a konkrét szervezési munkákból is 
kiveszi a részét. A holland Menekültügyi Bizottsággal 
(Nederlandse federatie voor vluchtelingenhulp) és a Mun-
ka Alapítvány Szakoktatási Bizottságával (Stichting van de 
Arbeid commissie vakopleiding) karöltve, a holland ipar-
ban dolgozó vagy dolgozni akaró fiatalok számára 1957 
októberétől saját, kétnyelvű, ingyenesen látogatható ipari 
előkészítő tanfolyamokat indít. Az ügyintézéshez szüksé-
ges központi irodát két fizetett munkaerővel, valamint a 
munkához szükséges pénz nagy részét a vluchtelingenhulp, 
azaz a fent említett holland Menekültügyi Bizottság adja. 
A Segélybizottság, már akkor az országban széttelepített 
magyar fiatalok létszámának figyelembe vételével megha-

Magyar menekültek az utrechti Julianahalban
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tározza, hogy mely körzetek városai alkalmasak tanfolya-
mok megszervezésére (Amersfoort, Amszterdam, Arnhem, 
Dordrecht, Enschede, hága, ’s-hertogenbosch, helmond, 
Rotterdam, utrecht, Zaandam, Nijmegen, haarlem, 
hengelo). Majd az adott városban felkér egy vagy több 
magyart, lehetőleg olyat, aki már bírja a holland nyelvet is, 
a szervezésben való részvételre. ők körlevelekben hívják 
fel a figyelmet a tanfolyam lehetőségére, hangsúlyozva a 
továbbképzés fontosságát, szükségességét, illetve, hogy a 
megszerzett holland képesítés a világ bármely táján érvé-
nyes. A hazatérés lehetőségét is szem előtt tartva bíztat-
ják a fiatalokat a tanulásra: „Ne felejtsétek el, hogy magyarok 
vagytok, és Rátok is vár az a felemelő feladat, hogy egyszer 
a szabad Magyarországon Ti mutassatok irányt, Ti adjatok 
segítséget iparilag elmaradt országunknak.”3

Az oktatást magyar tanerők: mérnökök, tanárok, egye-
temi hallgatók végzik, helyenként holland nyelvtanárok 
bevonásával. A tananyag összeállításában az iskolán kívüli 
oktatás területén nagy tapasztalattal rendelkező alapítvá-
nyok nyújtanak segítséget. (iviO, BEMEtEL). Az el-
méleti tanórákat oktató-, és a holland üzemi életről szóló 
filmek vetítésével színesítik. A tanfolyam időtartama heti 
kétszer 2-2,5 óra, általában 10 hónapon keresztül az esti 
órákban. Egyes városokban, ahol az üzemek ezt lehetővé 
teszik nappal, fizetett munkaidőben is folyik az oktatás. Ez 
nagy dolognak számít, mert már azt sejteti, hogy az adott 
munkásra hosszútávon számítanak.4 

flór Ede, a szintén emigrációban élő kéthly Anna mi-
niszter asszonynak 1957. november 5-én írott levelében 
így foglalja össze a Segélybizottság eddigi munkáját: „1957. 
november 5-ig körülbelül háromszáz (300) jelentkező van a 
tanfolyamokra. Ez a létszám a hollandiai magyar menekült 

3 hongaars hulpcomité voor Bedrijfsopleiding, „Magyar ipari tanulók Segély 
Bizottsága”, Amsterdam Z., 2 januari 1957 (körlevél; flór Ede tulajdonában)

4 Beszélgetés flór Edével 2007. július 17., franciaország, Dohis

A magyar menekült fiatalok számára készített tankönyv
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munkás-ifjuság összlétszámának (kb. 900) egyharmada. Tan-
folyamok az ország különböző részein tíz helyen indultak már 
meg, további 7-8 helyen megnyitás előtt állnak. A már működő 
tanfolyamokon megjelenők száma 160 és 200 között váltako-
zik. A tanárok magyar mérnökök és technikusok. … A tan-
anyag az ipari iskolák alapoktatásának összefoglalása és a kö-
vetkező tantárgyakból áll: számtan és mértan, fizika, gépszer-
kezettan, technikai rajzolvasás, holland nyelv.”5 

Motivációként és a beilleszkedést elősegítendő a Bi-
zottság tanulmányíró pályázatot is hirdet („Wat zag ik 
thuis, wat zie ik hier!”6 címmel), melynek témája a magyar-
országi és a hollandiai ipari üzem. A szervezők tárgyila-
gos összehasonlítást várnak a régi és az újonnan szerzett 
tapasztalatok alapján az üzemszervezetek felépítéséről, a 
munkás és felettesei közötti kapcsolat, a bérezési rendszer 
különbségeiről, stb. A pályázatok díjazására adományokat 
gyűjtenek.

A tanulást elősegítendő igyekeznek felülvizsgálni a fi-
atalok szociális helyzetét, lakáskörülményeit is, és akinél 
problémát találnak, azon segíteni. A 24 éven aluliaknak a 
23 gulden értékű tankönyvekért csak 3 guldent kell fizetni. 
vállalják, hogy a tanítási központokon kívül lakó résztve-
vők útiköltségét megtérítik. 

A nagyobb központokban klubhelyiségek létesítésével 
igyekeznek kulturális és szórakozási lehetőséget biztosítani 
a munkásfiataloknak. Majdnem mindegyik nagyvárosban, 
ahol tanfolyamokat indítanak, sikerül is ilyen helyiségre 
szert tenni, általában kultúrházakban, ingyen, vagy jelképes 
összegért. itt a kötetlenebb beszélgetéseken, kapcsolatte-
remtésen kívül filmklub, vagy előadások keretében ismer-
kedhetnek a diákok hollandiával, a holland kultúrával. 

A helyi összekötők rendszeres beszámolóban tájékoz-

5 kéthly Anna miniszterasszonynak!, 1957. november 5. (levél; flór Ede tulajdo-
nában)

6 Mit láttam otthon, mit látok itt? (a szerkesztők fordítása)

tatják a központi irodát. hargitai Pál helmondból 1957 
december elején még arról ír, hogy minden nagyszerűen 
halad: „Az érdeklődés eddig nagyon kedvező. A tananyagokat 
eddig megértették. Érdeklődnek, kérdeznek. Előadóktól és tőlem 
is. Jól érzik magukat. Baráti csoportosulások vannak. Elmen-
nek egymás lakására, közösen, kis csoportokban is tanulnak. A 
leckéket elkészítik. Nehézség: A munkaadókat rábírni, hogy en-
gedjék el a tanfolyamra a beiratkozottakat. Engedjék meg, hogy 
a munkát pótolhassák. Ne legyen anyagi hátrányuk, munkaki-
esés a tanfolyam miatt.”7 

későbbi leveleiben azonban már a tanfolyamról törté-
nő elmaradás problémájára figyelmeztet, és megoldási ja-
vaslatokat ad és vár. „Feladatunk küzdeni a helyesebb és jobb 
magyar életért. …  keressük az utat, melyen keresztül az ifjak 
érdekelté lesznek a tanfolyamon.”8 

A lemorzsolódás az összekötőkkel történő levélváltások 
alapján különböző okokra vezethető vissza, például: 

- a tanulóknak sok helyen nem fizetik ki az útiköltsé-
get, (sok helyen a tanárokat sem fizetik rendesen);
- a tanulók váltott műszakban dolgoznak, ezért ne-
hezen tudnak órára járni;
- azért, hogy több pénzt keressenek, állandó túlórá-
kat vállalnak, ezért nem jut idő a tanfolyamra, csak 
akkor tudnának rendszeresen járni, hogyha a tanfo-
lyami órákra megkapnák a túlóradíjat;
- a kurzusra jelentkezők előképzettsége, iskolázott-
sága és szellemi képessége különböző, és nincs mód 
az ennek megfelelő csoportbontásra, néhányan ép-
pen a tanfolyam nehézségére hivatkozva maradnak 
el;
- a rendszeres tanfolyamra járást az időközi költözé-
sek is befolyásolják;

7 Afz. Pál hargitai, helmond 1957. december 6. (hargitai Pál levele a Segélybi-
zottságnak; flór Ede tulajdonában)

8 Afz. Pál hargitai, helmond, 1958. január 19. (hargitai Pál levele a Segélybi-
zottságnak; flór Ede tulajdonában)
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- valamint egyesek a különböző csalódások miatt 
haza akarnak menni, őket nyílt levélben próbálják 
lebeszélni, és elmagyarázni, hogy valószínűleg ott-
hon majd nem néznék el nekik a Nyugatra mene-
külésük tényét, és propaganda célokra használná fel 
őket a szocialista Magyarország önigazoláshoz, és 
a nyugati világról festett negatív kép erősítéséhez. 
Akik jelezték hazatérési szándékukat, azokat a Ma-
gyar Népköztársaság követsége nagyon szívélyesen 
fogadta, és segítette őket ebbéli szándékukban. „Akik 
hazamentek, azokról aztán semmit nem hallottunk. 
Pedig kértük, hogy küldjenek egy lapot” - meséli flór 
Ede.9

Mindezeket figyelembe véve az eredményt a Segélybi-
zottság vezetősége mégis kielégítőnek ítéli. Az alapozó és 
előkészítő jellegű tanfolyam óráit rendszeresen mintegy 
120 fő látogatja. Ebből 1958 júniusában az összevont vizs-
gára (holland nyelv, matematika, fizika, szerszámtan és 
rajzolvasás) 72 fő megy el és 37 fő teszi le sikeresen. ők az 
iviO (instituut voor individueel Onderwijs) által kiállí-
tott végbizonyítványt kapják. csak a holland nyelvi vizsgán 
17-en jelennek meg, és 14 fő felel meg.10 Szintén 1958 jú-
niusában a Segélybizottság az Autószerelő központtal 
(v.A.M.-al) együttműködve autószerelő vizsgát is rendez 
utrechtben. A vizsgán 20 jelölt vesz részt, közülük 12 sze-
mély sikeres eredményt ér el.”11

A tanulók egy része a tanfolyam elvégzése után, esetleg 
már aközben is bejut holland szaktanfolyamokra és szakis-
kolákba. Így már nem, mint a legalacsonyabb bérosztályba 

9 Beszélgetés flór Edével 2007. július 17., franciaország, Dohis
10 Persbericht. Onderwijs aan jeugdige hongaren., ’s-Gravenhage, 23. juli. 1958., 

tn/7/58/45 (flór Ede tulajdonában) Aan de hand van gegevens…, tn/7/58/33 
(flór Ede tulajdonában) hongaarse vluchtelingen behalen iviO-Diploma, 
tn/10/58/5 (flór Ede tulajdonában)

11 Az ipari Bizottság kb. 1 ½ év óta… Amsterdam Z., 1958. október 5. (flór Ede 
tulajdonában)

sorolt segédmunkás, vagy esetleg segédszakmunkás, hanem 
mint szakmunkás dolgozhat az ország üzemeiben. Maga 
a központi iroda, illetve a helyi megbízottak is próbálnak 
gondoskodni hűséges tanulóik szakképzésének folytatá-
sáról, valamint felveszik a kapcsolatot munkaközvetítő 
irodákkal a fiatalok esetleges munkahelyi elhelyezkedését 
segítendő.  Ezenkívül a már dolgozó munkások érdekkép-
viseletét is vállalja a Segélybizottság a magyarokat foglal-
koztató üzemekkel való kapcsolattartásban. Például segíte-
nek a vállalatokkal kötendő munkaszerződéseket magyar 
nyelvre fordítani, hogy ellenőrizni lehessen az abban fog-
laltakat.

A fent vázolt célokhoz és tevékenységekhez a rengeteg 
áldozatos munkán kívül kapcsolati és pénztőke is kell. Ezt, 
ahogyan már említettem, a holland Menekültügyi Bi-
zottság (Nederlandse federatie voor vluchtelingenhulp) 
adja. éppen ebből adódnak a konfliktusok is. Az elsősor-
ban állami pénzekből gazdálkodó, és minisztériumok alá 
rendelt Menekültügyi Bizottság értelemszerűen szintén 
saját érdekeinek megfelelően kívánja az ügyet kezelni. 
flór Ede, a menekülteknek egyértelműen csak a gazdasági 
szemponttól vezérelt szelektálásával szemben, a médiával 
és a nyilvánossággal való fenyegetőzést is latba vetve el-
éri, hogy az eredeti szándékhoz képest lényegesen keve-
sebb magyar fiatal kényszerüljön a holland munkaerő által 
legkevésbé keresett munkák elvégzésére. Sőt azt is sikerül 
elérnie, hogy a magánszektorból gyűjtött pénz mellett álla-
mi dotációval is tanulhassanak a motivált munkásfiatalok. 
Nem egy esetben olyanok is, akik odahaza származásuk 
miatt semmiképpen nem tanulhattak volna. Annak elle-
nére azonban, hogy a flór Ede-féle Segélybizottság a me-
nekültügyi munka kivitelezésében is óriási szerepet vállalt, 
az idő haladtával a holland Menekültügyi Bizottság őt 
csak tanácsadó szervként kívánta figyelembe venni, egy-
re kevesebb beleszólást és mozgásteret engedve neki. Az 
anyagi kiszolgáltatottságuk ezt lehetővé is tette. Így, 1-1,5 
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év elteltével a holland menekültügyben a sok egyéb teendő 
mellett (pl. a felszabadult gyarmatokról érkezők) a magyar 
munkásfiatalok kérdése mindinkább háttérbe szorult. Ezt 
a tanulók útiköltség-térítésének és a tanárok fizetésének 
elmaradásán túl a tanulók egyéb kérdéseinek megoldatlan-
sága is jelezte.

flór Ede elnök 1960. február 3-i lemondása után a 
Magyar ipari tanulók Segélybizottságának tevékenysé-
ge lassan kifulladt. Ekkor mintegy 380 magyar menekült 
munkás tanult különböző holland esti vagy nappali tanfo-
lyamokon és szakiskolákban.12 flór Ede szerint a Segély-
bizottság betöltötte feladatát. A diákok többsége tanult 
szakmájában helyezkedhetett el. Ezen kívül sorra alakul-
tak az 56-os magyar klubok, egyesületek, melyek támaszt 
jelenthettek számukra a kezdeti nehézségekben. A mun-
kaadók, kevés kivételtől eltekintve, pozitívan nyilatkoztak 
a magyar munkaerőről. Ezeknek a fiataloknak a beilleszke-
dése mind a munka, mind egyéb területen általában sike-
resnek mondható. 

flór Ede hollandiai festőművész, a fent vázolt munká-
jáért 2006-ban a Magyar köztársasági Arany érdemke-
reszt kitüntetésben részesült. 

összefoglalva: az ipari tanulók Segélybizottsága a 
magyar közösségen belül Európában egyedülálló módon 
tekintette feladatának a munkás ifjúság tanulásra ösztön-
zését. 

Megszólítani, nem szétszéledni, elkallódni hagyni a 
sokszor még igen fiatal tizenéveseket, akik szülők nélkül 
kerültek ki egy idegen világba. Meggyőzni őket a tanu-
lás, a képzés fontosságáról, hogy a gyors pénzkeresés le-
hetősége, a Nyugat csillogása ne az azonnali pénzköltésre 
csábítsa őket. Ezt nem felülről, a hatóság, vagy hivatalos 
személy hangján és formájában tette, hanem a már több 
tapasztalattal rendelkező segíteni akaró barát, bajtárs, hon-
fitárs módján. Ezzel nem elzárni kívánta őket a befogadó 
társadalomtól, vagy hagyni, hogy önmagukba zárkózva 
különüljenek el attól, hanem éppen ellenkezőleg. Minél 
inkább elősegíteni a beilleszkedést, az érvényesülést, a jobb 
előmenetelt az új, választott (még ha eleinte ideiglenesnek 

12 jegyzőkönyv. 13. 2. 1960. Delft (flór Ede tulajdonában)

Flór Ede festőművész
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is gondolt) hazában, a tudatosan vállalt magyarságuk meg-
tartása mellett. 

A már meglévő, és ’56 után alakuló hollandiai magyar 
egyesületek tevékenységéhez képest a kb. 3 évig működő 
Segélybizottság igen eltérő munkát végzett, és ezzel hi-
ánypótló szerepet játszott. közreműködött tehát abban is, 
hogy végül ez az értékelés szülessen meg a holland közvé-
leményben a magyar menekültekről: „A válogatás végül is 
sikeres volt, de másképpen, mint azt eredetileg gondoltuk.” 

és itt a sikeres szót emelném ki.

Nederlandstalige samenvatting

De onderzoeksgroep ’Hongaars-Nederlandse betrekkingen’ 
van de vakgroep Nederlands (universiteit Debrecen) heeft 
op 14 oktober 2008 een congres georganiseerd over de be-
trekkingen tussen hongarije en de Nederlanden. historici, 
cultuurhistorici en literatuurwetenschappers hebben hun 
bijdrage geleverd aan de veelzijdige contacten tussen hon-
garije en de Lage Landen van de middeleeuwen tot de 20e 
eeuw.
in onze bundel verschijnen de op het congres ten hore 
gebrachte lezingen en ook de bijdragen van wetenschap-
pers die toen wegens tijdgebrek niet voorgelezen konden 
worden maar die het beeld van de hongaars-Nederlandse 
betrekkingen wel kunnen verfijnen. Wij danken prof. dr. 
jános Barta (instituut voor geschiedenis), die ons met zijn 
raad heeft geholpen.
in deze bundel volgen de bijdragen elkaar chronologisch 
op. De eerste bijdrage van László Pósán onderzoekt de 
middeleeuwse handelsbetrekkingen. Orsolya Réthelyi stelt 
de rol van Mária van hongarije als bemiddelaar tussen 
twee culturen voor. Ook wetenschappers die uit de zuide-
lijke Nederlanden naar het koninklijk hongarije kwamen 
en hier werkzam waren, traden als cultuurbemiddelaars op, 
zo blijkt uit de bijdrage van István Bitskey. Kees Teszelszky 
schrijft over een andere vorm van bemiddeling, over de dip- 
lomatische contacten tijdens de Bocskai opstand. 
hier zijn we bij de vroegmoderne tijd aangekomen, toen 
de hongaars-Nederlandse betrekkingen het vruchtbaarst 
waren. in die tijd gingen duizenden hongaarse (vooral) 
protestantse studenten naar de noordelijke Nederlanden 
om daar aan universiteiten af te kunnen studeren. hoewel 
wij naar een chronologische opbouw van de bundel streef-
den, volgen hier zes bijdragen die zich, vertrekkende vanuit 



388 Névmutató 389Névmutató

verschillende aspecten, met de peregrinatio academica be-
zighouden. Er wordt geschreven over de voorwaarden van 
de peregrinatio (Réka Bozzay), de hongaarse studenten 
van de universiteit franeker (Ferenc Postma), literaire be-
trekkingen (László Bujtás, Péter Eredics), een autobiografie 
van een student (Gergely Tamás Fazakas) en de historiebe-
schouwing van de peregrini (Dávid Csorba). 
De sporen van hongaren worden in de 20e eeuw niet 
alleen in Nederland gevolgd. Gábor Pusztai bericht over 
hongaren die naar Nederlands-indië gingen. Miklós 
Takács analyseert de roman A feleségem története (Het geheim 
van mijn vrouw) van Milán füst op grond van werken van 
hedendaagse Nederlandse wetenschappers. Krisztina Törő 
onderzoekt de discussie tussen de hongaarse historicus 
Lajos Gogolák en de beroemde Nederlandse historicus jo-
han huizinga. uit de bijdrage van Judit Gera komen we te 
weten hoeveel mensen op hoeveel manieren het beroemde 
werk Max Havelaar van Multatuli in de 20e eeuw in het 
hongaars probeerden te vertalen en eventueel opnieuw te 
interpreteren. De bijdrage van László Gonda brengt ons 
terug naar Nederlands-indië: het gaat hier om een plan 
van de hongaarse en de Nederlandse gereformeerde ker-
ken om missionarissen naar Nederlands-indië te sturen. 
Dit plan werd echter niet verwezenlijkt. Erzsébet Horváth 
schreef over de Nederlands-hongaarse kinderactie na de 
tweede Wereldoorlog De bundel wordt afgesloten met de 
bijdrage van Enikő Gaál. Zij schrijft over een Nederlandse 
organisatie die na de revolutie van 1956 bij de opleiding 
van hongaarse jongeren in Nederland probeerde te hel-
pen. 
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