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Bethlen Miklós politikai tisztségei mellett az erdélyi református egyházak fõgond-
noka is volt.1 Utóbbiból adódóan foglalkozott az erdélyi református kollégiumok
különbözõ pénzalapjainak elõteremtésével, azok gyarapításával, amelyek rész-
ben a peregrináció (külföldi egyetemjárás) céljait is szolgálták. Sokáig csak feltéte-
lezték, hogy neki is voltak külföldre eljutott alumnusai (ösztöndíjas diák), mivel
bizonyos diákok külhoni disputációjukat neki ajánlották.2

Az erdélyi államférfi összegyûjtött levelezésébõl kiderült, hogy a peregrináció-
val kapcsolatban fiatalabb fiának, Józsefnek és unokájának, Istvánnak (elhunyt idõ-
sebb fia, Mihály fiának) taníttatásáról igen határozott elképzelései voltak. Unokája
esetleges külföldi útja kapcsán papírra vetett sorai jól megvilágítják, hogy a fõúri
patrónusok miért támogatták a családtagjaikat külföldre kísérõ ephorusokat (udvar-
mester), és ennek fejében mit vártak el tõlük.3

Az utóbbi évek kutatásai újabb adalékokkal szolgáltak Bethlen patrónusi tevé-
kenységére. Ezekbõl kiderült, hogy fia, József praeceptora (tanító), Diószegi Mi-
hály érdekében ajánlólevelet írt a leideni egyetemre,4 sõt a kancellár levelezésé-
nek egyik adata alapján nyilvánvaló, hogy a tanítót anyagilag is támogatta.5

Mind ez idáig azonban nem került elõ olyan levél, amelyet valamelyik alum-
nusa külföldrõl írt Bethlennek. E helyütt egy ilyen levelet teszek közzé, amelyet
Vásárhelyi István írt a frieslandi Franekerbõl 1690 júniusában. Vásárhelyi alias Vá-
sárhelyi Tõke István személyével kapcsolatban eddig számos, egymásnak ellent-
mondó állítás látott napvilágot a szakirodalomban. Zoványi Jenõ helyesen feltéte-
lezte, hogy Marosvásárhelyen tanult, majd 1689-ben beíratkozott a franekeri egye-
temre, ahol 1692-ben disputált.6 Marosvásárhelyi tanulmányai erdélyi származásra
utalnak (ezt a disputációi címlapján szereplõ „Transylvano-Ungarus” megjelölés
igazolja is7), ennek ellenére a franekeri egyetem anyakönyvének kiadásában a
szerkesztõk a neve mögé zárójelben a „Hungarus” jelzõt illesztették, jóllehet az
nem szerepel az anyakönyvben.8 Az erdélyi peregrinusok adattára – helyesen – er-
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délyiként tartja számon, és tömör, de addigi legjobb életrajzát adja.9 Ennek ellené-
re a Hollandiában tanult diákok eddigi legteljesebb névsora az 1689-ben beíratko-
zó „Stephanus M. Vasarhellyi”-t és az 1692-ben disputáló „Stephanus T. M. Vasar-
hellyi”-t két személyként kezeli,10 holott egy és ugyanazon hallgató életrajzának
két mozzanatáról van szó.

Vásárhelyi a marosvásárhelyi református kollégiumban kezdte tanulmányait
1678-ban, ahonnan a bejegyzés szerint a nagyenyedi kollégiumba ment át.11 Az ot-
tani iskola törvényeit 1680-ban írta alá,12 tanulmányai után Bethlen Miklós fiának,
Mihálynak lett a házitanítója,13 majd 1689 augusztusában hollandiai peregrinációra
indult,14 és 1689 októberében iratkozott be a franekeri egyetemre. Disputációi
alapján bizonyosan tanára volt az id. Johannes van der Waeyen (1639–1701) és
Herman Alexander Röell (1653–1718) – mindkettejük neve jól ismert a magyar–
holland kapcsolatok történetébõl. Elsõ disputációját Bethlen Miklósnak mint
patrónusának,15 a másodikat Bethlen Jánosnak, Miklós unokaöccsének és Bethlen
Mihálynak, egykori tanítványának, valamint három enyedi professzorának ajánlot-
ta.16 Tanítványával peregrinációja idején is tartotta a kapcsolatot, Bethlen Mihály
Hollandiába is írt neki,17 és disputációja ajánlásából kiderül, hogy 1692 márciusá-
ban Vásárhelyi tudta, hogy egykori diákja már Németországban tartózkodik.18 Hol-
landiából hazafelé tartva Vásárhelyi 1692 májusában az Odera menti Frankfurtban
találkozott volt tanítványával.19 A korábbi praeceptor és egykori növendéke a kö-
vetkezõ években is számos levelet váltott.20

A rendelkezésre álló adatok szerint a Bethlen család és a házitanítóként mûködõ
Vásárhelyi között a szokásos patrónus–alumnus viszonynál szorosabb kapcsolat
alakulhatott ki. Erre utal, hogy 1689 márciusában tanácsot adott tanítványa oktatásá-
val kapcsolatban Bethlen Miklós feleségének, Rhédey Júliának,21 és fia taníttatásával
összefüggésben a kancellár is megemlékezett róla Önéletírásában.22 Mivel a volt prae-
ceptor Bethlen Mihály elõtt indult útnak, az is valószínû, hogy egyfajta elõfutárként
küldték ki a hollandiai terep feltérképezése céljából. Tapasztalatait minden bizony-
nyal figyelembe is vették, hiszen Bethlen Miklós arra vonatkozó levele, hogy fia el-
indulhat Hollandiába, 1692 októberében, tehát Vásárhelyi hazatérését követõen ér-
kezett meg az Odera menti Frankfurtba.23
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Hazatérte után 1695-tõl a székelyudvarhelyi református kollégium rektora lett,
egyben õ volt a kollégium elsõ olyan tanára, akit professzornak neveztek.24 A rek-
tori kinevezése elõtt eltelt három itthoni évét homály fedi, és erre az enyedi kollé-
gium matrikulája sem szolgál adalékkal. A peregrinációjukról hazatért diákjaink itt-
honi sorsát ismerve arra gondolhatnánk, hogy megmaradt a Bethlen család kör-
nyezetében, vagy egy kisebb iskola rektori tisztét töltötte be, esetleg valamelyik
kisebb egyházközségnél szolgált. Mivel Vásárhelyi 1693-ban kétszer is Székely-
udvarhelyrõl írt levelet Bethlen Mihálynak,25 joggal feltételezhetjük, hogy ott ka-
pott valamilyen állást. Rektorrá való kinevezésében minden bizonnyal szerepet
játszott patrónusa, Bethlen Miklós, aki az ottani kollégium gondnoka is volt.26 Pro-
fesszori tisztségébõl következõen Vásárhelyi is helyet kapott a kollégium mellé
rendelt felügyelõ gondnoki testületben, amelyet az 1697. évi kolozsvári ország-
gyûlés alkalmával ülésezõ fõkonzisztórium határozata alapján neveztek ki az erdé-
lyi iskolákhoz, köztük a székelyudvarhelyihez is.27

A Bethlen családdal való kapcsolata késõbb sem szakadt meg. Erre utal, hogy
1708 áprilisában a kancellár mostohaöccse, Bethlen Sámuel (1663–1708) temeté-
sén egyike volt az elhunytat búcsúztatóknak.28

Professzori tisztét 1711-ig töltötte be, jóllehet egy feljegyzés szerint, amely 1707–
1708 fordulójának eseményeit foglalja össze, felmerült, hogy Nagyenyedre hívják
elsõ lelkésznek,29 erre azonban végül nem került sor. Professzorsága elsõ éveiben
volt tanítványa Baczoni Incze Máté (1679–1742), aki késõbb a kolozsvári reformá-
tus kollégium professzora lett.30 Másik tanítványa, Jástfalvi Török György 1711-ben
többek között neki ajánlotta az Odera menti Frankfurtban kiadott disputációját.31

1711-tõl haláláig, 1717-ig széki lelkészként szolgált.32 1712-ben e tisztségébõl
adódóan küldte meg egyházközsége jogbizonyító iratait az erdélyi fõkonzisztóri-
umnak.33 A források ellentmondanak egymásnak abban a tekintetben, hogy miért
hagyta ott Székelyudvarhelyt. A kollégium egyik történetírója szerint egyrészt azért
távozott onnan, mert három diákját egy helybéli mesterember megölésével vádol-
ták és – mint utóbb kiderült – igaztalanul bebörtönözték, amely eset alapján úgy
érezte, hogy intézménye kiszolgáltatott, másrészt a városban kitört a pestis.34 Her-
mányi Dienes József (1699–1763) erdélyi emlékíró szerint életét az alkohol tette
tönkre,35 ezért kellett professzori tisztétõl megválnia.36 Meggyengült pozícióját jel-
zi, hogy külföldi tanulmányai és korábbi professzori tisztsége ellenére sem lett a
széki egyházmegye esperese (azt a domidoctus, azaz itthon tanult) Enyedi Mihály
magyardécsei lelkész vezette), pedig erre a tisztségre általában a széki lelkészek
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kerültek.37 Ennek ellenére, amikor a bécsi fogságában sínylõdõ Bethlen Miklós
1716-ban papírra vetette unokájának, az idõközben elhunyt Mihály fiának, István-
nak tervezett peregrinációjával kapcsolatos elképzeléseit, más erdélyi fõpapoké-
val és professzorokéval együtt Vásárhelyi fiával is számol mint unokája lehetséges
ephorusával, ami arra utal, hogy az erdélyi református egyház jövõjérõl fogsága el-
lenére távlatokban gondolkozott.38

Vásárhelyi Tõke azonos nevû fia apjáénál sikeresebb pályát futott be: németor-
szági és hollandiai tanulmányai után 1725-tõl az enyedi kollégium professzora-
ként a kísérleti fizika erdélyi oktatásának úttörõjévé vált.

Az apa irodalmi tevékenysége eddig nem volt ismert, jóllehet Nagy Iván szerint
írt egy magyar nyelvû könyvet,39 és fennmaradt egy ismeretlen, nyomtatásban is
megjelent gyászbeszéde, amelyet Gyulai Ferenc temetésén mondott 1703-ban.40

Prédikációit lelkésztársai másolták,41 és fennmaradt két olyan dokumentum is,
amelyek egy kéziratban maradt mûvének a másolatai.42

Vásárhelyi itt közölt levele híven követi azoknak a peregrinusleveleknek a ha-
gyományait, amelyeket a XVI. század végérõl, a XVII. század elejérõl és végérõl,
valamint a XVIII. század elsõ felébõl ismerünk. A levélíró visszautal korábbi leve-
leire (kifejezve bizonytalanságát azok megérkezése felõl), röviden említést tesz
egészségi állapotáról, megnevezi azokat a könyveket, amelyeket megbízás alap-
ján vagy ajándékba küld haza, és megadja annak a személynek a nevét, aki azokat
hazajuttatja, tudósít az adott város, ország, tágabb értelemben Nyugat-Európa ak-
tuális eseményeirõl, beszámol anyagi helyzetérõl, a kinti magyarok pénzügyeirõl,
végül levelét a címzettnek szóló jókívánságokkal zárja.

A levél legfeltûnõbb sajátossága, hogy annak mintegy felét, tehát jelentõs há-
nyadát a korabeli nyugat-európai eseményekrõl szóló beszámoló teszi ki. Ezek a
beszámolók az eddig közzétett peregrinuslevelekben nem kaptak ilyen nagy hang-
súlyt. A peregrinuslevél természetébõl adódóan informatív jellegû, és elsõdlege-
sen az a célja, hogy a külföldön tanuló diák beszámoljon patrónusának, tanárai-
nak, szüleinek külföldi tanulmányairól és tudósítson az adott ország és a korabeli
Nyugat-Európa történéseirõl. Annak oka, hogy Vásárhelyi ezekrõl ilyen részlete-
sen számol be, minden bizonnyal abban keresendõ, hogy célja patrónusa kíván-
csiságának kielégítése volt. Magától Bethlen Miklóstól tudjuk, hogy saját peregri-
nációja befejezése után gondoskodott arról, hogy különbözõ európai városokban
levelezõpartnerei legyenek, akik az adott ország belpolitikai eseményeirõl tájé-
koztatják, mert ezek alakulása nagyon érdekelte.43 A fenti feltételezés helyességét
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támasztja alá, hogy egy korábban, Bázelbõl hozzá írt levelében öccse, Pál 1665.
október 9-én – ekkor Bethlen Miklós már Erdélyben volt – hasonló részletességgel
számolt be neki a nyugat-európai eseményekrõl.44

Érdemes még a levél négy olyan elemére kitérni, amelyek tekintetében egyedi
dokumentumnak bizonyul, illetve eddigi ismereteinket új információval egészíti ki.

Vásárhelyi nem adja meg hírei forrását, csak egy lapszéli megjegyzésben említi,
hogy az adott hír a legutóbbi „novellákból”, vagyis a korabeli hírlapokból szár-
mazik.45 Arra vonatkozó legkorábbi, de még csak közvetett adatunk, hogy Hollan-
diában tanuló magyar diákok „novellákat” olvastak, Kornis Mihálytól, Bethlen Pé-
ter ephorusától származik 1627-bõl.46 Expressis verbis, méghozzá magyarul elõ-
ször a Leidenben tanuló Haller Gábor naplójában fordul elõ 1633-ban,47 majd a
következõ évben a fõúri peregrinus a korabeli hírlapok holland megfelelõjét, a
courant szót is megörökíti,48 sõt 1634-ben a novellákat egy latin nyelvû feljegyzé-
sében is megemlíti.49 A következõ, latin nyelvû adat mintegy négy évtizeddel ké-
sõbbrõl, 1672-bõl származik. Horváti Békés János peregrinációs albumában – el-
lentétben Hallerrel – név szerint is megnevezi azt a hírlapot, amelyet forgatott: az
Oprechte Haerlemse Courant-t.50 Vásárhelyi után hat évvel, 1696 szeptemberében
Zalányi Boldizsár, a Nyugat-Európában peregrináló Teleki Pál ephorusa arról szá-
mol be Vér Juditnak, az ifjú fõúr anyjának, hogy a levelében foglalt hírek a „novel-
lák”-ból származnak.51 Egy évvel késõbb maga Teleki Pál is feljegyezte kiadásai
között, hogy 1697. szeptember 7-én Hágában egy „novelláért” 1 stifert fizetett.52

Vásárhelyi levele tehát a jelenleg ismert legkorábbi, Hollandiából írt magyar
nyelvû peregrinuslevél, amelyben a „novellák” elõfordulnak.

A levélben említett részletes adatok, konkrét számok arra utalnak, hogy írója
valamilyen forrásból dolgozott. Ezt megerõsíti elõbb említett lapszéli megjegyzése
is. Bár nem nevezi meg, feltételezhetõ, hogy a kor két legjelentõsebb hírlapja, az
Amszterdamban kiadott Amsterdamse Courant vagy a Haarlemben megjelenõ
Oprechte Haerlemse Courant volt a forrása. A két hírlap 1690. április 8. és június
20. közötti számainak áttekintése azt mutatja, hogy az író az Amsterdamse Courant

említett idõszakbeli számaiból merített, ezekkel kimutatható ugyanis néhány
szövegegyezés.53 Közülük a legkorábbi 1690. április 8-ról származik, ami azt jelen-
ti, hogy a levélíró több mint két hónap eseményeit foglalja össze.
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Bizonyos hírek eredetijére nem sikerült az említett két hírlap egyikében sem rá-
bukkanni, aminek több oka lehet. Az egyik, hogy az Amsterdamse Courant 1690.
április 29. és május 9. közötti számai nem maradtak fenn, a másik, hogy – amint az
a levélíró egy elejtett megjegyzésébõl kitûnik – más emberek véleményét is
közvetíti.54 Egy harmadik lehetséges ok, hogy nemcsak újsághíreket, hanem köz-
szájon forgó értesüléseket is továbbított. Kérdés persze, hogy a levélíró az egye-
temre történõ beíratkozása (1689 októbere) és a levél dátuma között (1690 júniu-
sa) eltelt szûk tíz hónap alatt mennyire sajátította el a holland nyelvet. Ez sem zár-
ja ki azonban a szövegegyezésekbõl adódó következtetést, hiszen már hosszabb
ideje kint levõ honfitársaitól, vagy nem magyar diáktársaitól is kérhetett segítséget
a hírek fordításához.

Közvetett, de igen érdekes adalékkal szolgál Hollandia XVII. századi erdélyi re-
cepciójához Vásárhelyinek az a megjegyzése, hogy kimenetele elõtt Erdélyben
mindig azt hallotta: Hollandiában nincsenek koldusok. Ezzel szemben a valóság-
ban azt tapasztalta, hogy igenis vannak, sõt ugyanannyi, mint szülõföldjén. Jellem-
zõ és a látszat alapján kialakult téves felfogása volt az erdélyi közvéleménynek,
hogy Hollandiában nem voltak koldusok, pedig már Szepsi Csombor Márton meg-
írta, hogy igenis voltak, de nem engedélyezték számukra az utcai koldulást, hanem
azt, aki rászorult, azt ispotályba vitték, aki pedig annak ellenére koldult, hogy ké-
pes lett volna dolgozni, az a Zuchthausba (dologház) került, hogy megreguláz-
zák.55 Hasonló szabályok voltak érvényben Frieslandban is,56 és az ország romló
gazdasági helyzete volt az oka annak, hogy a Hollandiában járó korábbi peregrinu-
sok lelkes, az ottani jólétet csodáló beszámolóival szemben Vásárhelyi a növekvõ
szegénységgel volt kénytelen szembesülni. Különös fintora a sorsnak, hogy a kol-
dusok számának emelkedésérõl éppen annak a Bethlen Miklósnak számol be, aki
néhány évvel korábban Tótfalusi Kis Miklósnak még lelkesen így ír: „csak lopd el

Hollandiának mesterségeit, és csináljunk Erdélybõl kis Hollandiát, míg mind né-

kem, mind néked egy-egy tonna aranyunk lészen”.57 Vásárhelyi híre azzal a szinte
idilli képpel is merõben ellentétes, ahogy Tótfalusi Kis Miklós jellemezte az orszá-
got: „Mert ott curiosusok és könyv- s tudományszeretõk az emberek, nem úgy, mint

itt. Csak egy közönséges embernek is derék bibliotékája vagyon ott. Mert ott – nem

úgy, mint itt – bõ a pénz, és így kevésnek tartja afféléért valaki pénzt adni.”58

Ugyancsak figyelmet érdemel az ezt követõ, a magyarok pénzügyeivel kapcso-
latos passzus, ami egy két évvel késõbbi, Bethlen Mihály naplójában szereplõ szö-
vegrészlet hátterét világítja meg. A naplóíró soraiból kiderül, hogy az 1692. február
5. és április 2. közötti idõszakban „az õ [ti. Enyedi Gáspár] levele jött ide [ti. az Ode-
ra menti Frankfurtba] énhozzám vissza a trajectumi professzorok levelével, melly-

ben a Rector és Leusden professor Uraimék kérnek vissza 54 tallért.” 59 Ebbõl a szö-
vegrészbõl nem világos, miért kérnek vissza pénzt az utrechti professzorok. Vásár-
helyi levelébõl kiderül, hogy Johannes Leusden (1624–1699), az utrechti egyetem
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54 „… a sagaxabb emberek itt ugyis velekednek, hogy [a király] egyenesen fog menni Galliara …”
55 KOVÁCS–KULCSÁR, 1968. 190–191.
56 SPAANS, 1997. 89.
57 HAIMAN, 1987. 103.; idézi: JANKOVICS, 1999. 69.
58 HAIMAN, 1987. 123.; idézi: JANKOVICS, 1999. 69.
59 JANKOVICS, 1981. 20.



hébernyelv-professzora, aki köztudottan a magyarországi és erdélyi diákok nagy
támogatója volt, és tõlük a „pater Hungarorum” melléknevet kapta, már két évvel
korábban is futott a pénze után, vagyis megpróbálta – a levél szerint gyakran hiá-
ba – visszaszerezni azokat a kölcsönbe adott pénzeket, amelyekkel a kint tanuló
diákokat támogatta. A levél a pénzügyek kapcsán Leusden két, eddig ismeretlen
erdélyi levelezõpartnerére is rámutat.60 Az egyik maga Vásárhelyi, a másik névro-
kona, Vásárhelyi Molnár István (1654–1728), az erdélyi református egyházkerület
késõbbi püspöke, aki Leusden jótékonykodására – mint a levélbõl kitûnik – nem
bizonyult méltónak.

Bár nincs bizonyítékunk arra, hogy Bethlen Miklós ismerte Leusdent, mégis nagy
valószínûséggel állíthatjuk, hogy ez volt a helyzet. Peregrinációja során Bethlen
ugyanis több mint egy évet töltött Utrechtben, és bár nem nevezi meg tanárai között
(ami érthetõ, hiszen Leusden hébert tanított), minden bizonnyal találkozott vele.
Bethlen utólag nyilván arról is értesült, hogy Apologia Ministrorum címû mûvének
1677-es utrechti kiadását a professzor segítette,61 így nem véletlen, hogy fia, Mihály
nyugat-európai peregrinációja során felkereste Leusdent, és levelezett vele.62 Vásár-
helyi tehát olyan személyt említ levelében, akit Bethlen szinte biztosan ismert.

A levelet záró sorok az elõbbieknél is fontosabb mûvelõdéstörténeti újdonság-
gal szolgálnak. A magyarok rossz fizetési moráljának kapcsán Vásárhelyi megem-
líti az amszterdami bibliopolákat, vagyis könyvkereskedõket, akikhez a magyarok
betérnek vásárlás céljából, és közülük sokan nem egyenlítik ki számláikat. Eddig
is sejtettük, hogy a Hollandiában járó diákok nyomdászokkal és könyvkereske-
dõkkel kerültek kapcsolatba – ez a két foglalkozás akkortájt még nem minden
esetben vált el egymástól –, illetve náluk vásároltak.

Legkorábbi idevonatkozó adatunk Szepsi Csombortól származik, aki az 1618-as
év eseményei között említi, hogy gyakran betért az Officina Plantinianába,vagyis
Christoffel Plantijn (1520 k.–1589) antwerpeni nyomdász és könyvkereskedõ lei-
deni lerakatába.63 Az itteni telephelyet 1583 és 1619 között a Raphelengius család
vezette,64 a magyar peregrinus tehát a család valamelyik tagjával találkozott.
Johannes Cornelius Wourdanus leideni nyomdász, aki 1622 és 1630 között mûkö-
dött Leidenben, 1627-ben egy nála kiadott magyar nyelvû kötetben65 a fordítóhoz,
Salánki Györgyhöz üdvözlõverset írt, amelyben a megszólítottat convictorának
(asztaltárs) nevezi, tehát személyesen ismerték egymást. Bár jelenleg nincs konkrét
bizonyíték arra, hogy Wourdanus könyvkereskedõként is mûködött, a korabeli szo-
kások alapján szinte biztosan ez volt a helyzet.66 Diószegi Kalmár Pál (1628/29–
1663) leideni disputációit, amelyek közül az elsõ 1652-ben, a második 1654-ben je-
lent meg Johannes és Daniel Elzevier officinájában, többek között barátjának, Pet-
rus Leffen bibliopolának ajánlotta,67 ami szintén arra utal, hogy ismerték egymást.
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60 Eddig ismert levelezõpartnereit ld. BUJTÁS, 1994. 79.
61 LAMPE–DEBRECENI, 1728. 486.
62 JANKOVICS, 1981. 49.; JANKOVICS, 1971. 345., 347.
63 KOVÁCS–KULCSÁR, 1968. 195.
64 HOFTIJZER, 2007. 92.
65 Rotterodami Rézmannak Az keresztyen vitességet tanito kezben viseleo Ko’nyvecskeie. Leiden, 1627.

(RMK I. 563 = RMNY 1393).
66 Prof. Dr. P. G. Hoftijzer (Universiteit Leiden) szíves közlése.
67 RMK III. 1806, 1896.



Az elõbbi konkrét adatok mellett joggal feltételezhetõ, hogy magyar szerzõk Hol-
landiában megjelent, magyar és latin nyelvû munkái kapcsán volt kapcsolat a Hol-
landiában tartózkodó peregrinus-szerzõ és a nyomdász-könyvkereskedõ között.

Magyar nyelvû peregrinuslevélben elõször Bethlen Pál, Miklós öccse nevez meg
két holland könyvkereskedõt 1665-ben. Pál, aki bátyja hazatérte után még tovább
peregrinált Nyugat-Európában, 1665. november 6-án Strasbourgból írt levelében
egy Blau és egy Leffen nevû személyt említ Bethlen Miklós könyveinek hazaszállítá-
sa kapcsán.68 Itt valójában Joan Blaeu nyomdászról és könyvkereskedõrõl, valamint
a korábban említett Pieter Leffenrõl van szó. Az, hogy a két személy neve mellett
nem említi meg foglalkozásukat, arra utal, hogy Miklós, a bátyja is közvetlenül vagy
közvetve ismerte õket. Annál is inkább, mert igen valószínûnek tûnik, hogy Bethlen
Miklósnak része volt apja, Bethlen János Erdély-történetének69 hollandiai kiadásá-
ban,70 amely Joan Blaeu officinájában jelent meg. 

Horváti Békés latin nyelvû peregrinációs naplójában feljegyzi az általa Hollan-
diában vásárolt számos könyv árát71 (ezek közül egyet bizonyosan Amszterdam-
ban szerzett meg72), de a többinél nem tünteti fel, hogy hol vette azokat. Bethlen
Mihály 1694-ben röviden szintén feljegyzi, hogy a június 5. és 15. közötti idõszak-
ban, Amszterdamban könyveket vásárolt,73 és bár nem részletezi a körülménye-
ket, azokat könyvkereskedõnél kellett beszereznie.

Teleki Pál peregrinációjának fennmaradt dokumentumegyüttesébõl kitûnik,
hogy az ifjú fõúr több holland városban is vett könyveket.74 Feljegyzései között
1697-bõl, tehát Vásárhelyi levele keletkezési dátumánál hét évvel késõbbrõl két
adat található holland könyvkereskedõkre: az egyik egy Vestenius nevû amszter-
dami könyvkereskedõre vonatkozik,75 akinek Teleki csak vezetéknevét adja meg,
de nem említi foglalkozását.76 Ugyancsak megörökíti feljegyzései között az
utrechti Lobé bibliopolánál77 tett látogatását, vagyis a második esetben már megad-
ja az illetõ szakmáját is.78

Vásárhelyi levele tehát a jelenleg ismert legkorábbi, Hollandiából írt magyar
nyelvû peregrinuslevél, amelyben a bibliopolákat említik.

Vásárhelyi Tõke István Bethlen Miklós második olyan alumnusa, akinek hollandiai
peregrinációjára vonatkozó dokumentum maradt fenn. Míg a Diószegi Mihálynak, a
kancellár második fia, József praeceptorának egyetemjárásával kapcsolatos iratok fõleg
patrónusi tevékenységére vetnek fényt, addig az elsõ fiát tanító Vásárhelyi Tõke levele a
hollandiai peregrináció néhány fontos mûvelõdéstörténeti vonatkozását világítja meg.

Az itt közreadott levél az elõbbieken kívül két szempontból is kiemelkedõ a
Hollandiából írt peregrinuslevelek történetében: jelenleg egyedüliként vezet át a
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68 JANKOVICS, 1987. 609.
69 BETHLEN, 1664.; magyar fordítását ld. BETHLEN, 1993.
70 BENE, 1994. 143.
71 PINTÉR, 1990. 36–37., 82–83.
72 „Amstelodami Lexicon Cocceji etc. Tall 4.” Vö. PINTÉR, 1990. 36.
73 JANKOVICS, 1981. 106.
74 FONT, 1989. 291–292.
75 Wetstein, Henricus, 1676 és 1709 között könyvkereskedõ Amszterdamban. Vö. GRUYS–BOS, 1999. 130.
76 „Vestenius Uramnál hagtam egj Londinumi editioi (!) Bibliat köttetni.” Vö. FONT, 1989. 294.
77 Lobé, Balthasar, 1683 és 1697 között könyvkereskedõ Utrechtben. Vö. GRUYS–BOS, 1999. 84.
78 „Ket Packet Könyveknek be csinalasaert adtam Lobe Bibliopolanak Stif. 12.” Vö. FONT, 1989. 314.



XVII. század elejérõl fennmaradt levelektõl a század végérõl ismertekhez – majd
hét évtizedes, fájdalmasan nagy ûrt áthidalva –, és mûvelõdéstörténeti vonatkozá-
saival mintegy megelõlegezi Bethlen Mihály útinaplóját, valamint a Teleki Pál és
társai egyetemjárására vonatkozó irategyüttest.

Forrás

Vásárhelyi Tõke István Bethlen Miklósnak
Franeker, 1690. június 22.

(ENML, T, VaSZ)

Ajánlom mint Uramnak alázatos szolgálatomat Uram k[e]g[ye]lm[e]dnek, hogy
I[ste]n T. Uram k[e]g[ye]lmedet maga Házának es Hazánknak javára hoszszu eges-
seges, bekesseges elettel szeresse, szerelmesivel edgyûtt szivbõl kivánom.

T. Uram ez helyben valo megh telepedésem után, sok izben irtam k[e]g[ye]lmednek,
mint mentenek légyen leveleim a’ felõl bizontalan vagyok. En I[ste]nnek neve
aldassek most szenvedhetõ allapottal vagyok, noha a’ felsõ egy nehány napok alatt,
egessegemben szenvedtem valtozást, de már abbol a’ gonoszbol I[ste]n
k[e]g[ye]lmébõl fel epûltem. Im Uram Tiszt. Bándi Samuel79 Uram által küldõttem
Puffendorfii de rebus Europaeis Historiam,80 es Boxhornii Institutiones Politicas
cum Notis G. Hornii,81 itiletem szerént az Urfi82 számára nem lésznek haszontala-
nak. Küldõttem volna Uram tõbbeketis mivel még nallam penz jol maradt, de sem-
mi nevezetes munka nincsen de rebus modernis;83 ide járul hogy T. Bándi Uram-
nakis nagy terhe léven, nem akaram nemis lehet tõllûnk sokkal terheltetni. A’ mos-
tan itt fen forgo dolgok kõzûl nevezetesbek ezek: Az Angliai Király84 es
Parlamentum a’ Helvetica Resp. Reformatus Cantonokkal, confoederalt, a’ mostani
Király es Királyne85 holtok után 15. esztendõkig, adnak a’ Helvetusok 4000 – négy
ezer embert a’ Kiralynak, maga es az Ország oltalmára, de ollyan conditioval hogy
külsö ellensegre offensive86 ne vihesse. A’ Király két milliokat Philippicorum87 té-
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79 Bándi Sámuel, elõbb Kolozsváron, majd 1686-tól Nagyenyeden tanult, 1687-ben iratkozott be a fra-
nekeri egyetemre. Tótfalusi Kis Miklós 1691-ben rá bízta matricáit, azok azonban elkallódtak. Vö.
SZABÓ–TONK, 1992. 241. – Franekerben kiadott munkájának elõszava 1690. június 1-jén kelt (RMK. I.
1383), ekkor tehát még ott volt.

80 Pufendorf, Samuel, Introductio ad historiam praecipuorum regnorum, et statuum modernorum, in

Europa. A mû eredetileg 1682-ben a Majna menti Frankfurtban németül jelent meg Einleitung zu der

Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so jetziger Zeit in Europa sich befinden címmel. Latin
fordítása ugyanott látott napvilágot 1688-ban. – Pufendorfot Bethlen személyesen is ismerte, mivel
peregrinációja során 1661/62-ben hallgatója volt Heidelbergben. Vö. V. WINDISCH, 1955. I. 181.

81 Boxhorn, Marcus Zuerius van, Institutiones politicae, cum commentariis ejusdem et observationi-

bus G. Hornii, Amstelodami, 1668. – Boxhornnak is voltak magyar kapcsolatai. Diákjai közé tarto-
zott Haller Gábor, aki 1634-ben lett a leideni professzor tanítványa. Vö. SZABÓ, 1862. 23.

82 Bethlen Mihály, Bethlen Miklós fia
83 de rebus modernis = a mostani dolgokról
84 Orániai (III.) Vilmos (1650–1702), 1689-tõl Anglia és Írország királya
85 Stuart (II.) Maria (1662–1694), 1677-tõl III. Vilmos felesége
86 offensive = támadó szándékkal
87 Philippicorum = angol font



szen le zalogba nallok.88 Az Ordok89 a’ Király90 es Amsterdamiak kõzt tamadott dis-
sidiumot91 componáltak,92 ezek engedték a’ Királynak authorit[a]tem Pronunciandi
Magistratus93 Amsterdamba, mint már regen obtinealta94 volt, egyeb tõlle halgato
Provinciakba, egyedûl Amsterdam reluctalván95 mind ez ideig.96 Régen vagyon már
hire hogy szemellye szerint fogna menni Hiberniaba97 Jacobus98 ellen a’ Király de
még eddig semmi nem tõlt ez dologba,I noha a sagaxabb99 emberek itt ugyis
velekednek hogy egyenesen fog menni Galliara, es tsak praetextus100 volna a
Hiberniaba valo menetel, mivel vagyon elég hada, es Jacobus ellen sok nem kiván-
tatik, kivált mivel a Hibernusokis a Gallusok insolentiait101 meg unván, meg idege-
nedtek tõlle. De ez meg bizontalan levén, az idõ vagy confirmallya,102 vagy kûlön-
ben tanitya.103 A’ bizonyos hogy az exulans Gallusok az odalaba vadnak a
Kiralynak, es Galliabannis a Neo-Catholicusok kõzûl sokan favealnak104 neki. Nem
regen 600. Neo-Catholikusokat vagatott le a’ Gallus,105 kik felõl az a’ hir hogy vala-
mit molialtak106 alattomba, a’ tõbbit penig kikkel eddig gyengébben bánt, Misere
erõszakkal kenszeritti. A’ Rhenus107 mellet hallatik hogy vagyon mint egy 30000ni
Nemet tábor, es Philippiburgumnál108 meg annyi Gallus,109 es hogy a Delphinus110

utba vagyon ujjabb haddal, a’ Belgák111 hadaiis Flandriában gyûlekeztek,112 de még
eddig semmit nem tentaltak,113 nincsenis semmi hire mit fognak tentálni. Nem régen
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88 A hír forrása az Amsterdamse Dingsdaegse Courant 1690. április 25-i száma, ahol részletesen ismer-
tetik az ügylet feltételeit.

89 A Staten-Generaal, a holland köztársaság parlamentje.
90 Orániai Vilmos angol és ír királyi címe mellett több holland tartomány helytartója is volt.
91 dissidiumot = viszályt
92 componáltak = megoldották, eligazították
93 A városi tanács kinevezésének jogát.
94 obtineálta = megkapta
95 relcutalván = szembeszállván, ellenállván
96 Amszterdam önállóságának korlátozását látta abban, hogy fel kell terjesztenie Vilmosnak a városi

tanács kinevezendõ tagjainak nevét, de végül mégis meghátrált. 
97 Írország
98 II. Jakab (1633–1701), 1685 és 1688 között Anglia, Írország és Skócia királya, Stuart (II.) Mária apja, III. Vil-

mos apósa, aki miután 1688-ban megfosztottak trónjától, francia támogatással próbálta azt visszaszerezni.
I A lap szélén beszúrva: Minekutánna ezt irtam volna, a’ leg közlebb edaltatott Novellak közt irják

hogy 15. Junii stylo novo, indult el a Király Londinumbol Hiberniaba. A hír forrása az Amsterdaem-

se Dingsdaegse Courant 1690. június 20-i száma.
99 sagaxabb = élesebb eszû

100 praetextus = ürügy, látszat
101 insolentiait = szertelenségeit
102 confirmallya = megerõsíti, megmutatja
103 III. Vilmos 1690. július 11-én, az írországi Boyne folyó melletti csatában legyõzte II. Jakabot.
104 favealnak = támogatják
105 A hír forrása az Amsterdamse Saturdaegse Courant 1690. április 8-i száma.
106 molialtak = terveztek
107 Rajna folyó
108 Philipsburg, város Baden-Württemberg tartományban, Baden-Baden közelében.
109 A franciák és németek létszámára vonatkozó adatokat ld. az Amsterdamse Saturdaegse Courant

1690. június 3-i és 10-i számában.
110 Lajos (1661–1711), Vienne hercege, XIV. Lajos francia király fia, trónörökös („le Grand Dauphin”).
111 hollandok
112 Vásárhelyi e soraival az ún. pfalzi örökösödési háború (1688–1697) eseményeirõl tudósít.
113 tentaltak = próbáltak



a Moguntiába114 levõ Huszárok 1000. Gallust vagtak le, valami mezö városba,
veletlenûl réájok ûtvén. Hallattam Uram oda haza létemben mindenkor hogy ez Or-
szágban ne volna házrol házra kéregetõ koldus,115 de most olly bõven vagyon hogy
oda alais bõvebben nincsen. Illenék Uram tekintetbe venni azoknak az Atyafiaknak
dolgokat, a’ kik ide fel sok adoságot raktak fel, s- meg kûldese felöl nemis gondol-
koznak, noha sokaknak volna tehetsegek a’ meg fizetésre. Hogy ezt irom, alkalma-
tosságom ez: Leusden Ultrajectomi Professor116 már két izbennis irt ennekem altal,
hogy edgy én nevemen lévõ Magyarnak (ez a Radnoti Praedikator)117 adott, igen
meg szorult allapottyában Tall. Nr. 20. – husz tallérokat, es noha sokat irogatott neki,
de semmi modon meg nem veheti rajta, engemet kér hogy szolgallyak e dologban
neki.118 Panaszolkodik hogy a’ Magyarok mia jutnak az õ maradeki szegenysegre,
ugyis vagyon hogj eleitöl fogván bizony sokkal tett jol.119 Illenék Uram az illyen halá-
datlan embert nogatni, mert már minden hitelûnk szinten el veszett. Az Amsterdami
Bibliopolakis bokrosával vetik elé mihelyt magyar megyen hozzajok a Qietantiakat
s- igen panaszolkodnak. Ezzel I[ste]n k[e]g[yelme]s oltalmaban ajánlom Uram
k[e]g[ye]lmedet es egeszsz szép házat. Franeq[uerae] Frisior[um] 22 Junii A[nno] 1690.

K[e]g[ye]l[me]d alázatos szolgaja Uram
Vásárhellyi István
m[anu] p[ropria]120

P. S. A’ Sabaudus121 eszebe véven a Gallusnak ellene valo Practikait el szakadott
tõlle, mivel az erõsebb helyeit kérte hogy Gallicum Praesidiumot tegyen belé
etc.122 Mostanság 9. Belga hajo 15. Gallicakkal tsatázott a Tengeren, a’ Belgák hár-
mat el fogtak, kettõt el sûllyesztettek, a’ tõbbit dissipaltak,123 el ûzték.

Címzés: Spectabili ac G[ene]roso D[omi]no, D[omi]no Nicolao Bethlen, Celsiss[im]i
Transylvaniae Principis Consiliario intimo, D[omi]no ac Patrono meo pie colendis-
s[im]o.124
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114 Mainz (D)
115 Már Szepsi Csombor is ezt tapasztalta, amikor 1618-ban Amszterdamban járt, de hozzáfûzte, hogy

ennek az az oka, hogy a koldulást nem engedik. Vö. KOVÁCS–KULCSÁR, 1968. 190–191. 
116 Johannes Leusden, 1653-tól a héber nyelv professzora az utrechti egyetemen.
117 Vásárhelyi Molnár István (1654–1728) hazai és hollandiai tanulmányok után 1680-tól Marosvásárhe-

lyen rektor, majd 1681 és 1690 között Apafi Mihály fejedelem udvari papja Radnóton, 1710-tõl nagy-
enyedi lelkész, 1720-tól ez erdélyi református egyházkerület püspöke. Vö. ZOVÁNYI, 1977. 680.;
SZABÓ–TONK, 1992. 268–269.

118 Ez az adat arra utal, hogy Leusden tisztában volt Bethlen státusával, hiszen olyan személynek írt az
ügyben, akinek patrónusa bejáratos volt a fejedelmi udvarba.

119 Leusden sokat tett a gályarab prédikátorok ügyének hollandiai megismertetésért azzal, hogy – mint
korábban már volt róla szó – segített megjelentetni Utrechtben Bethlen Miklós mûvét, az Apologia

ministrorumot. Gávai Mihályt, aki a nyomdászmesterség kitanulása céljából érkezett Erdélybõl Hol-
landiába, beajánlotta Dirk Voskens amszterdami betûmetszõ-mesterhez, és atyai jóbarátja és támo-
gatója volt Tótfalusi Kis Miklósnak. Vö. PINTÉR, 1990. 49–50.; ORSZÁGH, 1958. 39–40.; JAKÓ, 1974. 304.

120 manu propria = saját kezûleg
121 Sabaudus = Savoya
122 A franciák a Savoya semlegességét biztosító megállapodás keretében Torinóba és Veronába francia

helyõrséget akartak helyezni, ezt azonban Savoya nem fogadta el. Vö. az Amsterdamse

Donderdaegse Courant 1690. június 8-i számát. 
123 dissipaltak = szétoszlatták
124 A tekintetes és nemes úrnak, Bethlen Miklós úrnak, Erdély méltóságos fejedelme titkos tanácsosá-

nak, szeretve tiszteltjámboran tisztelendõ uramnak és patrónusomnak.
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