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Bujtás László Zsigmond

A leideni református egyház magyarországi 
és erdélyi pártfogoltjai (1648–1698)

A Hollandiába irányuló peregrinatio hungarica külföldi fi nanszírozásának hátterét már 
eddig is számos tanulmány világította meg.1 Az eddigi kutatások főleg az egyetemi és 
városi, vagyis világi intézmények támogatási rendszerét vizsgálták, de az egyházi intéz-
mények segélyezési gyakorlata eddig nem kapott kellő fi gyelmet, jóllehet – mivel a kint 
tanuló diákok nagy része teológushallgató volt – a magyar diákoknak az adott egyetemi 
város református egyházával is kapcsolatba kellett kerülniük. Az alábbi közlemény egy 
eddig kiaknázatlan forrástípus, az egyházközségi számadáskönyvek bemutatásával a te-
rület fontosságára kívánja felhívni a fi gyelmet.

Az igehirdetés mellett a hollandiai református egyházaknál is jelentős szerepet ját-
szott a szeretetszolgálat, olyannyira, hogy e területnek az egyházközségen belül külön 
szerve (diaconie, diakónia) volt. Leiden különlegessége, hogy a gyülekezet számára az 
utóbbi intézmény mellett még egy másik, a Broekhoven-alapítvány is rendelkezésre állt 
a hozzá fordulók segélyezésére.

Jacob van Broekhoven (Brouckhoven) (1577–1642), a Leident és tágabb környé-
két magában foglaló Rijnland tájegység számvevője 1631-ben alapítványt hozott létre 
a leideni református egyház javára azzal a céllal, hogy abból szegény és száműzött sze-
mélyeket támogassanak. Bár az alapítvány összegeit formálisan a város polgármesterei 
felügyelték, ténylegesen a református egyház döntött arról, hogy kik kapjanak segélyt. 
Az alapítvány oly mértékű önállóságot élvezett, hogy külön levéltára volt, amelynek egy 
része máig fennmaradt, és ma is külön fondot képez.2

Fennmaradt az alapítványhoz befolyt és az általa kifi zetett összegeket tartalmazó 
számadáskönyv is, amelyben 1644 és 1704 között rögzítették a bevételeket és kiadáso-
kat.3 A forrásra a gályarab prédikátorok hollandiai tartózkodásával kapcsolatos kutatá-
saim4 során bukkantam, és már első kézbevételénél is látszott, hogy számos más magyar 
vonatkozású adatot is tartalmaz, ezért indokolt volt a teljes feltárása.

A számadáskönyv adatai azt mutatják, hogy az alapítvány az alapítólevélben lefek-
tetett célokat teljesítette, sőt azokat igen nagyvonalúan értelmezte, nemzetiségre és fe-
lekezetre való tekintet nélkül. A hollandokon kívül támogatott többek között angol, 
skót, ír, francia, svájci, német, cseh, lengyel diákokat5 is, és voltak az adományban ré-

1  Miklós, 1928; Bujtás, 2004; Bozzay, 20061; Bozzay, 2009, 128–157; Bozzay, 2010.
2  Archief van de collatoren van de beurzen van Brouckhoven, Erfgoed Leiden en omstreken, Leiden.
3  Rekeningboek van de kerkeraad der Ned. geref. gemeente, met aantekingen aan wie uitkeringen verstrekt 

zijn, 1644–1744 (a továbbiakban: Rekeningboek). Uo., inv. nr. 7a.
4  Lásd Bujtás, 2014.
5  Rekeningboek, f. 1r, 2r-v, 4r, 7r, 13r, 15r, 16r, 33r, 36r, 123r, 159r, 161r, 185r.
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szesültek között evangélikus, katolikus és zsidó vallásúak6 is. Feltűnően nagy számban 
segélyezett az intézmény a katolikusról, illetve a zsidóról a református hitre áttért és 
Hollandiában menedéket kereső személyt (köztük volt szerzeteseket is),7 de találunk 
a támogatottak között török rabságból szabadult vagy családtagjaikat onnan kiváltani 
szándékozó személyeket is.8 A menekülteket gyakran csak „exul”-ként említik, feltün-
tetve származási helyüket, máskor viszont menekülésük okát is feljegyzik.9 A számos 
országból érkezett menekültek között jelentős helyet foglalnak el a nantes-i ediktum 
felmondása (1685) után Franciaországból Hollandiába menekült hugenották,10 de se-
gélyeztek egyszerű matrózokat, katonákat is.11 Végül az alapítvány nemcsak a szó sze-
rinti szegényeket támogatta, hanem nemesi származásúakat is, ha azokat üldözték vagy 
szükséget szenvedtek.12

A magyarországi és erdélyi segélyezettek hasonlóan változatos képet mutatnak: a 
legnagyobb részük diák, a nem diák bejegyzők között fi gyelemre méltók a Comenius 
ismeretségi körébe tartozó Josephus Securius orvosdoktorra vonatkozó adatok, aki ko-
rábbi leideni kapcsolataira építve a Magyarországra menekült cseh és morva református 
lelkészek nevében kér segélyt. Vannak adatok evangélikus hitű támogatottakra is, a lel-
készek közül pedig kiemelendők a megszabadított gályarab prédikátorok 1676 őszén 
Hollandiában tartózkodó csoportja, akik a magyarok közül az idők során a legnagyobb 
adományban részesültek. Nemesi származásúak is folyamodtak az alapítványhoz segé-
lyért, sőt találunk a támogatottak között a törökellenes harcokban Magyarországon 
szolgáló skót katonatisztet is.

A magyar vonatkozású adatok számát és gyakoriságát tekintve feltűnő az 1660-
as évek túlsúlya. Ennek oka részben az lehet, hogy Leidenben erre az időszakra esik a 
17–18. századi látogatottság első komoly hulláma,13 de önmagában ez még nem magya-
rázza a segélyek gyakori számát, hiszen hasonlóan magas volt a magyarországi és erdélyi 
diákok száma az 1680-as években is,14 ennek ellenére azokból az évekből egyetlenegy 
diák segélyezett sincs. Az adatok hiányát az is indokolhatja, hogy 1680-as évekre a ko-
rábbiaknál inkább kiépült a peregrinusok fi nanszírozásának hazai intézményrendsze-
re,15 amellyel kapcsolatban elég, ha csak Teleki Mihály kancellár kiemelkedő patrónusi 
tevékenységére utalunk, aki Bod Péter szerint egymaga tizennyolc diákot küldött Hol-
landiába és Angliába tanulni.16

6  Uo., f. 112v, 120r, 123r, 149r, 151r, 164r, 174r, 178r, 179r, 185r.
 7  Uo., f. 2r, 5r, 6r, 7r, 9v, 14r, 35r, 120r, 121r, 124r, 140r, 144r, 147r, 151r, 157r, 167r, 172r, 173r, 180r, 

184r, 185v.
 8  Uo., f. 112v, 172r, 184r.
 9  Uo., f. 1r, 2r, 4r, 5r, 6r, 16r, 19r, 21r, 22r, 24r, 25r, 31r, 116r, 137r, 172r, 183r, 185r.
10  Uo., f. 178r skk.
11  Uo. f. 9r, 126r, 159r, 159r, 162v, 167r.
12  Uo. f. 8r, 9r, 14r, 16r, 20r, 21r, 31r, 170r, 172r, 173r, 177r, 184r.
13  Bozzay–Ladányi, 2007, 215.
14  I. h.
15  A hazai fi nanszírozásra lásd Bozzay, 20062, 25–30; Bozzay, 2009, 47–52.
16  Herepei, 1971, 23.
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Ha a pénzadományokat alaposabban szemügyre vesszük, azt látjuk, hogy azok az 
1660 és 1669 közötti évekre sűrűsödnek. Az is megállapítható, hogy nem minden, 
az egyetemre beiratkozó magyar diák kapott az alapítványtól segítséget, sőt az 1666 
után beiratkozók közül egyik sem. Az adományok folyósításában abban is különbség 
mutatkozik, hogy jóllehet az egyetemen ebben az időszakban számos magyarországi 
és erdélyi tanul, közülük sokan nem részesültek segélyben, viszont más egyetemi vá-
rosokból (Franeker, Groningen, Utrecht) érkező diákok igen.17 Ebben valószínűleg az 
esetleg még otthonról magukkal vitt vagy Hollandiában (vagy külföldön máshol) szer-
zett ajánlólevelek segíthettek, mint azt Száki Ferenc példája mutatja, akiről 1663-ban 
feljegyezték, hogy kiváló ajánlásokat (igazolásokat) mutatott be. Szintén az ő esete vet 
fényt arra, hogy a diákok körében a leideni lehetőség ismert lehetett, hiszen Száki már 
jó pár évvel 1666-os leideni beiratkozása előtt elment a városba, és háromszor (1659-
ben, 1660-ban és 1663-ban) is segélyben részesült, majd matrikulálását követően még 
négyszer kapott pénzadományt.

Száki segélyezése jó példa arra is, hogy az adományok megoszlása a diákok között 
korántsem volt egyenletes. Legtöbbször (összesen kilencszer) Dobrai P. Mihály kapott 
pénzadományt, igaz, ő több évet töltött a városban és két szakot (teológiát és orvostu-
dományt)18 is tanult. Szintén sokszor (nyolcszor) támogatták Rimaszombati Mihályt 
– ő is több évet töltött az egyetemen –, akit a már említett Száki Ferenc követ, viszont a 
támogatott diákok döntő része csak egyszeri alkalommal részesült jótéteményben.

A segélyezéssel kapcsolatban fontos még megemlíteni Lévay Pétert, aki jelenle-
gi ismereteink szerint az egyetlen olyan ismert magyar diák, aki a 17. században a 
Staten Collegébe, a leideni egyetem teológus hallgatói számára 1593-ban létreho-
zott intézménybe bebocsátást nyert. Bár az itteni tagság elvben ösztöndíjjal is járt, 
1666. február 24-én azt jegyzik fel róla, hogy saját költségén (propriis sumptibus) volt 
a kollégiumban.19 Lévay az ezt követő szűk két évben összesen hatszor kapott segélyt 
az alapítványtól, ami azt jelenti, hogy leideni tartózkodását részben vagy egészben 
az adományok biztosították. Az adatsor egyben azt is mutatja, hogy egyetemi tanul-
mányait részben vagy egészben egyházi segélyekkel fi nanszírozta. Ez nyilvánvalóan 
kényszerű megoldás volt, aminek az volt az oka, hogy ebben az időben még nem volt 
állandó ösztöndíjas hely az intézményben a magyarok számára; ez csak később, a 18. 
század legelején jött létre.20

Ha az alapítvány 1660 és 1669 közötti, diákokkal kapcsolatos segélyezési gyakor-
latát nézzük, az látható, hogy a magyarországi és erdélyi diákok szinte kivétel nélkül a 

17  A segélyezettek között körülbelül fele-fele arányban vannak a leideni egyetemre beiratkozott és más 
egyetemekről érkező magyar diákok.

18  Bozzay–Ladányi, 2007, 2769.
19  Bozzay 20061, 986–987; Bozzay, 2009, 130.
20  Miklós, 1928, 296–298; Bujtás, 2004; Bozzay, 20061, 987; Bozzay 2009, 131.
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menekülteknek és szükséget szenvedő diákoknak általában adott hat guldent kapták,21 
tehát az intézmény jó szándéka a magyar diákok irányában nyilvánvaló.

Az itt bemutatott forrástípus – az album amicorumok adataihoz hasonlóan – egy-
részt tovább bővítheti azon diákok névsorát, akik bár az adott város egyetemére nem 
iratkoztak be, mégis megfordultak ott, másrészt adalékokkal szolgálhat kintlétük fi nan-
szírozásához, és nem utolsó sorban új adatokat szolgáltatnak a vallásuk miatt Magyar-
országról emigrálni kényszerültek európai bolyongásához.

Az előbbiekben ismertetett forrásból a teljesség kedvéért minden olyan adatot köz-
lök, amelyek a bejegyzés szövege szerint Magyarországra vagy Erdélyre vonatkoznak. 
Amennyiben ezek a jelenleg rendelkezésre álló adatok és a szakirodalom alapján kétsé-
gesnek tűnnek vagy tévesnek bizonyulnak, arra a jegyzetekben hívom fel a fi gyelmet.

Kutatásaimba – a város jelentősége, közelsége és főleg az azonos forrástípus okán 
– bevontam az amszterdami református egyház erre az időszakra vonatkozó számadás-
könyvét22 is. A Leidenben és Amszterdamban egyaránt megfordult személyek amszter-
dami adatait a jegyzetek végén közlöm. Bár az utóbbiak külön közleményben látnak 
majd napvilágot, a két helyszínről származó adatokat már most érdemes együtt közölni, 
mivel rendkívül tanulságos látni, hogy a Leidenben segélyezettek milyen gyakran men-
tek át Amszterdamba, és együtt pregnánsan világítanak rá arra a már-már életstratégiá-
nak nevezhető módszerre, amellyel peregrinusaink hollandiai tartózkodásuk költségeit 
egyetemen kívüli forrásokból próbálták meg biztosítani.23

21  Az Enyedi R. Gáspárnak és Száki Ferencnek folyósított tizenkét gulden összegű segély jelentősen kitű-
nik a más nemzetek diákjainak nyújtott támogatások közül. A kiugró összeget nyilván ajánlóleveleiknek 
köszönhetően kapták.

22  SA, AHGA, Archief van de kerkeraad, inv. nr. 149: Ontfang- en uitgaaf-boek van den Eerwaarden ker-
keraad, 1638-1683 (a továbbiakban: Ontfang- en uitgaaf-boek).

23  Hogy e tevékenységük korántsem volt országhoz kötött, jól mutatja, hogy a Leidenben segélyezettek 
angliai tartózkodásuk során szintén hasonló módszerekkel próbálták meg fenntartani magukat, illetve 
Hollandiába való visszatérésüket fi nanszírozni. Gömöri György idevágó kutatásaira mindegyik érintett-
nél szintén a jegyzetekben hivatkozom.
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Forrás

Feljegyzések a leideni Broekhoven-alapítvány számadáskönyvében 
magyarországi és erdélyi személyek számára kifi zetett összegekről 

az 1648 és 1698 között évekből*
(ELO, ACBB, inv. nr. 7a)

Dátum A bejegyzés szövege Összeg1 Lelőhely

1648. augusztus 28. D(octo)r Josephus Securius afgesonden 
voor een ongersche kerk2

6 - - f. 20r

1649. január 8. Aen D(ominus) D(octo)r Josephus 
Securius afgesonden vanwege de exulanten 
van Bohemen en Moravien welcke sich 
ophouden in Hongarien zes gulden3

6 0 0 f. 22r

1649. április 9. Aen D(ominus) D(octo)r Josephus Securius 
exulant uyt Hungarien4

6 0 0 f. 24r

1651. november 10. D(ominus) Sigismundus Kun nobilis 
Varadiensis Hungarus5

2 10 - f. 25r

1652. november 1. Robertus Reyts6 Transsylvanus Lib(eralium) 
artium studiosus

1 5 - f. 39r

1655. november 10. Martinus Schemschalk Ungar(us) 
stud(iosus) ex papismo7

3 0 0 f. 49r

1658. november 15. Franciscus Szacki8 S(anctae) Th eol(ogiae) 
stud(iosus) 6 guld(en)

6 - - f. 66r

1659. július 18. Georgius Worós9 uyt Hungarien 5 2 0 f. 68r

*  A forráshoz tartozó jegyzetek a táblázat végén találhatók.
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1660. november 5. Michael Rima Szombati10 Hungarus, S(acro)
S(anctae) minist(erii) candid(atus)11

6 - - f. 74r

1660. november 19. Joris Paulus van Walachia12 2 8 - f. 74r

1660. november 26. Caspar Injedi13 student 12 0 0 f. 74r

- " - Franciscus Sagi14 student uyt Hungaria 12 0 0 f. 74r

1661. február 25. Michael Rima Szombati15 6 0 f. 75r

1661. március 11. Michael Dobbrinus16 6 - - f. 76r

1661. április 22. Antonius Stainer17 uyt Ungarien 2 8 - f. 76r

1661. május 27. Michael Rima Zombati 6 0 0 f. 76r

1661. augusztus 12. Franciscus Szendriy18 6 0 0 f. 77r

- " - Johannes Szombati19 6 0 0 f. 77r

1661. augusztus 19. Johannes Killeti20 Ungarus 6 0 0 f. 77r

- " - Michael Dobberay, Ungarus 6 0 0 f. 77r

- " - Michael Sambati,21 Ungarus 6 0 0 f. 77r

1661. szeptember 1. Petrus Véczi22 Ungar(us) stud(iosus) 6 0 0 f. 78r

1661. október 17. Michael Sumbathi Ungarus 6 0 0 f. 78r

1661. december 1. Michael Dobray Ungarus 6 - - f. 79r

1662. február 24. Andreas Ternyei23 Hungarus 6 - - f. 80r

- " - Michael Symbati Hungarus 6 - - f. 80r

1662. április 14. Michael Dobray Hungarus24 6 - - f. 81r

1662. május 19. Samuel Samaraeus,25 Ungarus 6 0 0 f. 81r

1662. szeptember 8. Michael Dobray Hungarus 6 0 0 f. 82r

1662. szeptember 
29.

Bernardus a Kennedi uyt Hongarye26 0 12 0 f. 83r

1662. december 9. Michael Dobrai Ungarus 6 f. 83r

1663. március 16. Michael Doubray Ungarus 6 0 0 f. 84
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1663. március 30. Petrus Keormendi27 Pannonio-Ungarus 6 0 0 f. 84r

1663. április 27. Michael Utverhelli28 Hungarus 
Typographus

6 0 0 f. 85r

1663. június 17. Franciscus Szaci, Ung(arus) stud(iosus) met 
lofl icke getuygenissen29

6 0 0 f. 85r

1663. június 19. Michael Dubray S(anctae) th(eologiae) 
stud(iosus)

6 0 0 f. 85r

1663. július 20. Aen Michael Ausser30 Hungarus 2 8 0 f. 85r

1663. augusztus 21. Johannes Lazar Kis-Vardai31 Hungarus 6 0 0 f. 85r

1663. november 3. Michael Dobrai Ungarus 6 - f. 86r

1663. november 9. Samuel Samaraeus Hungar(us) 6 - - f. 86r

1663. december 21. Johannes Scardnierti32 Transylvanus 2 8 f. 87r

1664. február 22. Aen Martinus Schimschalk Hungarus33 3 18 0 f. 88r

1664. április 25. Samuel Samaraeus Ungar(us) stud(iosus) 6 0 0 f. 89r

- " - Bernardus Konissom. Scots capitain in 
Ung(arien) t(egen)s de Turk34

3 18 0 f. 89r

1664. július 18. Valentinus Keopeczi35 Transyl(vanus) 6 - f. 89r

1664. augusztus 8. Stephanus Szeczi36 6 - f. 89r

- " - Gregorius Tsachalci37 6 - f. 89r

1664. október 10. Michael Rimaszombathi, L(iberalium) 
A(rtium) m(agister) studiosus Th e(ologiae) 
Ungarus38

6 f. 90r

1664. november 14. Martinus Schimschalkius, Ungarus39 4 10 - f. 90r

1664. december 5. Michael Rimassombathi, L(iberalium) 
A(rtium) M(agister) stud(iosus) 
Th eol(ogiae) Ungar(us)40

f. 90r

1665. január 6. Michael Rima-zombathi41 6 - - f. 91r

1665. február 13. Henrick Jansen uyt Hungaryen42 0 6 0 f. 91r
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1666. április 20. D(ominus) Petrus Levay43 stud(iosus) 
Ung(arus)

6 0 0 f. 94r

1666. június 11. Stephanus Szaki44 6 0 f. 94r

1666. augusztus 27. Petrus Levai, Hungarus 0 12 f. 95r

1666. október 8. Franciscus Sakius Hongarus 6 0 0 f. 95r

1667. március 25. Franciscus Saakius 6 0 - f. 97r

- " - Petrus Levay 6 0 f. 97r

1667. július 8. Francisus Zakius45 6 0 f. 98r

1667. július 15. Petrus Levaj stud(iosus) Ung(arus) tot syn 
rijs-gelt46

6 0 f. 98r

1667. november 4. Petrus Levay stud(iosus) Ungarus 6 - - f. 99r

1668. március 2. Petrus Levay Th eol(ogiae) Doct(or)47 6 0 0 f. 102r

1668. május 11. Claudius Corke, Fransm(an) cap(itein) in 
Ungar(ien)48

3 0 0 f. 103r

1669. február 15. Stephanus Micus49 Hungarus 3 - - f. 106r

1676. október 30. Aan twee en twintig Ungarische 
Predicanten door ordre van de Staat 
verlost van de galeyen van Napels50

31 10 - f. 152r

- " - Nog aan dezelve Ungarische Predicanten 
betaalt op de ordonnantie van de heeren 
Burgemeesteren dezer stede waarvan aan 
de overzijde51

120 - - f. 152r

- " - Aan drye andere ungarische Predicanten 
zijnde van de zoogenaamde Lutersche 
belijdenisse52

6 6 - f. 152r

1684. február 25. Joannes Christophorus Th arnotski, 
Hungaars Edelman, na huis willende53

3 0 f. 172r
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1685. december 27. Jacobus Valener Hongers man54 1 10 f. 181r

1688. december 3. Twee Hungaren luthersch, koomende uyt 
de Turksche slavernije55

1 4 10 f. 185v

1692. szeptember 
23.

Aen ……….. schoolm(eeste)r uit 
Hongarien56

6 0 0 f. 194r

1698. január 18. Aen een Ongersch student57 1 4 - f. 199r

1  Az első oszlopban a guldenek, a másodikban a stuiverek, a harmadikban a penningek mennyisége találha-
tó. 1 gulden 20 stuivert, 1 stuiver pedig 16 penninget ért. Vö. Gelder,1970, 267.

2  „Josephus Securius doktornak, akit egy magyar egyház küldött.” A fehérhegyi csata (1620) után számos 
csehországi és morvaországi protestáns menekült Magyarországra és Erdélybe. Egyik gyülekezetük a fel-
vidéki Szakolcán (Skalica, SK) és környékén működött. A Comenius ismeretségi körébe tartozó Securius 
korábban maga is Leidenben tanult, ahol 1645 novemberében bocsátják orvosi vizsgára. Hazatérte után 
Szakolcán lesz orvos. 1648 novemberében ismét Leidenben jár, onnan ír levelet Comeniusnak, 1649 feb-
ruárjában ugyanonnan a szakolcai református morva bujdosó egyház nevében fordul az utrechti reformá-
tusokhoz. Állítása szerint Leidenben 180 gulden segélyt kapott. Vö. Patera, 1892, 148; Molhuysen 
1913–1924, II. 294; Kúr, 1937; 21–24. Segesváry, 1937, 421–422. – A számadáskönyv szerint Secu-
rius ez eddig ismerthez képest még korábban érkezett Leidenbe, és társaságában cseh menekültek, töb-
bek között lelkészek, iskolamesterek voltak. A forrásban az említett 180 gulden összegű adomány nem 
szerepel, azt nyilván más forrásból – esetleg a számukra rendezett gyűjtés eredményeként – kaphatták.

3  „Josephus Securius doktor úrnak, akit a Magyarországon tartózkodó csehországi és morvaországi mene-
kültek küldtek, hat gulden.”

4  „Josephus Securius doktor úrnak, magyarországi menekültnek.”
5  „Kun Zsigmond úr, nagyváradi nemes.” A korabeli Kun családoknak ilyen nevű tagja nem ismert.
6  A névalak egyértelműen olvasható. Ilyen nevű diákot az erdélyi peregrinusok adattára (Szabó–Tonk, 

1992) nem ismer. Nem kizárt, hogy a névalak mögött a Reis családnév rejtőzik, de az sem, hogy a nemze-
tiség megadása téves, mert a Robertus keresztnév peregrinusainknál rendkívül ritka.

7  „Martinus Schemschalk, magyar diák, volt katolikus.” – Martin Schimschalk, evangélikus hitre tért ma-
gyar nemes. A lipcsei egyetemre 1655-ben iratkozik be. Hollandiai matrikulálására nincs adat. Vö. RMSz, 
707; Szögi, 2011, 1858. 1664-ben még kétszer kap segélyt.

8  Száki Ferenc debreceni és sárospataki tanulmányait 1655 és 1667 között hollandiai egyetemeken folytat-
ja, és megfordul Angliában is. Leidenben 1665. május 29-én lépett a diákok sorába. Vö. Gömöri, 2005, 
166; RMSz, 764; Bozzay–Ladányi, 2007, 370, 1334, 2403, 2797. A későbbiekben még többször kap 
pénzadományt. 1659 márciusában felkeresi az amszterdami református egyházat is, ahol szintén támoga-
tásban részesül. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 145v.

9  Vörös György 1652 és 1654 között Wittenbergben tanul. Vö. RMSz, 889. Hollandiai beiratkozására 
nincs adat. Ugyane hónap végén Amszterdamban is segélyt kap. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitga-
af-boek, f. 147v.

10  Rimaszombati Mihály sárospataki és nagyváradi előzmények után 1659 és 1665 között Svájcban, Né-
metországban és Hollandiában tanult, és eljutott Angliába is. Leidenben 1660. november 6-án iratko-
zott be. Vö. Gömöri, 2005, 128; RMSz, 676.; Bozzay–Ladányi, 2007, 386, 2219, 2767. Ő is több 
alkalommal részesült pénzsegélyben.

11  Lelkészjelölt.
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12  Hollandosított névalak. A korabeli holland forrásokban Havasalföld nevét (Walachien) néha tévesen 
Erdélyre vonatkoztatják. Ugyanez év júliusában Amszterdamban is adományban részesül. Az ottani szá-
madáskönyvben nevének alakja: Georgius Pauli uyt Walachien. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitga-
af-boek, f. 153. Kiléte ismeretlen.

13  Enyedi R. Gáspár nagyváradi tanulmányait több holland egyetemen folytatta, és megfordult Angliában 
is. Leidenben 1659. augusztus 29-én lépett a diákok sorába. Vö. Gömöri, 2005, 270; RMSz, 219.; Boz-
zay–Ladányi, 2007, 364, 1349, 2762.

14  Száki Ferenc.
15  Ugyanez év márciusában Amszterdamban is segélyt kap. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, 

f. 157.
16  Dobrai P. Mihály debreceni és sárospataki előzmények után több holland egyetemen tanult, és átlátoga-

tott Angliába is. Leidenben 1661. december 7-én kezdte tanulmányait. Vö. Gömöri, 2005, 265; RMSz, 
200; Bozzay–Ladányi, 2007, 353, 1339, 2201, 2769. Ugyancsak többször kapott segélyt. A követ-
kező bő két és fél évben nevét a következő alakokban jegyzik be: Dobberay, Dobray, Dobrai, Doubray, 
Dubray.

17  Minden bizonnyal elírás, mivel ebben az időben egy Johan Steinder nevű (Hungarus) diák tanult Le-
idenben, aki 1663. szeptember 8-án iratkozott be az egyetemre. Vö. Bozzay–Ladányi, 2007, 2779. 
Valószínűleg azonos azzal a Johannes Stainerus, illetve Steinerus nevű soproni diákkal, aki 1661-ben 
kétszer is matrikulált az altdorfi  egyetemen. Vö. Szögi, 2011, 100.

18  Szendrei Ferenc, neve és az őt követő személy, Rimaszombati János neve mellett ez a mindkettőjükre 
vonatkozó megjegyzés áll: Ungari studios(i). Szendrei itthon Sárospatakon, később pedig, 1658 és 1665 
között több holland egyetemen tanult, és Angliát is felkereste. Leideni beiratkozására nincs adat. Vö. 
Gömöri, 2005, 32, 124; RMSz, 781; Bozzay–Ladányi, 2007, 377, 1355, 2217.

19  Rimaszombati János debreceni és sárospataki tanulmányai után előbb Franekerben, később Groningen-
ben, végül 1661. július 23-án Leidenben matrikulált, és átlátogatott Angliába is. Vö. Gömöri, 2005, 
123; Bozzay–Ladányi, 2007, 375, 2218, 2771.

20  A nyilvánvalóan elírt név alapján valószínűleg egy Kiliti János nevű személyről van szó. Ilyen azonban a 
jelenleg rendelkezésre álló peregrinus-névsorokban nem szerepel.

21  Rimaszombati Mihály. A következő szűk három és fél évben neve ilyen alakokban szerepel még: Michael 
Sumbathi, Symbati, Rimaszombathi, Rimassombathi, Rima-zombathi.

22  Az egyértelműen olvasható névalak nyilván egy Vécsi vagy Vécsei nevű diákot fed. Ilyen viszont a hozzá-
férhető pergerinus-adattárakban nem található. 1659 januárjában és 1661 októberében Amszterdamban 
is segélyben részesül. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 145v, 159.

23  Ternyei András itthon Sárospatakon kezdte tanulmányait, amelyeket több holland egyetemen folyta-
tott. Leideni matrikulálására nincs adat. Vö. RMSz, 819; Bozzay–Ladányi, 2007, 378, 1348, 2404.

24  Nem sokkal ezután, április 20-án Amszterdamban is adományt kap. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uit-
gaaf-boek, f. 162.

25  Samarjai (Samaraeus) Samuel előbb Sárospatakon, majd Bázelben, később Franekerben és Groningen-
ben tanult, és eljutott Angliába is. Leideni beiratkozására nincs adat. Vö. Gömöri, 2005, 129; Boz-
zay–Ladányi, 2007, 376, 2223. Ő is több alkalommal kapott segélyt.

26  „Bernardus a Kennedi Magyarországról.” Az egyértelműen olvasható névalak mellett a származás meg-
adása minden bizonnyal téves, mivel a kötetben és a leideni egyetem anyakönyvében is több Kennedi 
nevű személy szerepel, azok viszont részben angol, részben ír származásúak.

27  Körmendi B. Péter sárospataki tanulmányait 1660 és 1663 között több holland egyetemen folytatta, és 
megfordult Angliában is. Leidenben 1663. február 28-án iratkozott be. Vö. Gömöri, 2005, 164; RMSz, 
454; Bozzay–Ladányi, 2007, 381, 2227, 2778.

28  Udvarhelyi Mihály, a nyomdászmesterséget Leidenben és Londonban tanulta. Hazatérte után 1667/68-
ban Szenci Kertész Ábrahám utóda a szebeni nyomdában, majd annak Kolozsvárra költöztetését fel-
ügyeli, később Nagyenyeden tevékenykedik. Vö. V. Ecsedy, 1999, 120; V. Ecsedy, 2006, 15. Leideni 
beiratkozására nincs adat. 1663. szeptember 7/17-én már Londonban ír be emléksorokat Körmendi B. 
Péter album amicorumába. Lásd RGy, K. 1.461, f. 123v.

29  „Száki Ferenc, magyar diák kiváló ajánlásokkal.” Szó szerint: elismerésre méltó igazolásokkal.
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30  1640-ben a tübingeni, 1644-ben a bázeli, 1651-ben a lipcsei egyetemre iratkozik be. Vö. Hegyi, 2003, 
42; Szögi, 2011, 1837, 2566. Hollandiai tanulmányaira nincs adat. 1652. szeptember 5-én Johannes 
Naeranus (1608–1679) Németországban tartózkodó holland lelkész emlékkönyvébe így jegyzi be a 
nevét: „Michael Ausser a Pesing Nobilis Ungarus”, vagyis bazini (Pezinok, SK) származású. Lásd KB, 
AHO, 74 H 24, f. 65v. Ő is egyike lehet azoknak, akik vallási okok miatt évekig, néha évtizedekig bo-
lyongtak Európában.

31  Kisvárdai Lázár János sárospataki és debreceni előzmények után 1660 és 1663 között Franekerben és 
Leidenben tanult, és átlátogatott Angliába is. Leidenben 1661. augusztus 27-én kezdte tanulmányait. 
Vö. Gömöri, 2005, 30, 126; RMSz, 432; Bozzay–Ladányi, 2007, 380, 2770. Mivel 1663 tavaszán 
még Angliában volt, Leidenbe nyilván angliai útja után tért vissza.

32  Olvasható esetleg így is: Scardniesti vagy Scardnierhi is. A nevet nyilvánvalóan elírták. Esetleg a Szatmári 
vagy Szatmárnémeti családnév rejtőzhet mögötte, de ilyen nevű diák ebből az időszakból nem ismert, és 
az erdélyi peregrinusok adattárában (Szabó–Tonk, 1992) sincs olyan Johannes nevű diák, aki ebből az 
időszakból számításba jöhetne.

33  Ugyanez év márciusában Amszterdamban is adományt kap. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitga-
af-boek, f. 172.

34  „Bernardus Konnisom [helyesen: Konnison] skót, kapitány a magyarországi törökellenes harcokban.”
35  Köpeczi Bálint sárospataki tanulmányait 1662 és 1664 között több holland egyetemen folytatta, és meg-

fordult Angliában is. Leidenben 1663. június 15-én iratkozott be. 1664. szeptember 4-én már a teológia 
doktoraként megerősítőleg aláírja a holland református egyház három dokumentumot (az ún. belga hit-
vallást, a heidelbergi kátét és a dordrechti kánonokat) tartalmazó hitvallását. Vö. Hermán M., 1995, 
134–135; Gömöri, 2005, 127; RMSz, 453; Bozzay–Ladányi, 2007, 397, 2231, 2777. – Ugyanez 
év szeptemberében Szécsi G. Istvánnal és Csaholci Gergellyel együtt megfordulnak Amszterdamban is, 
ahol mindhármukat segélyben részesítik. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 172.

36  Szécsi G. (Gálszécsi) István. Neve és az őt követő személy, Csaholci Gergely neve mellett a közös meg-
jegyzés: Ungari. Sárospataki előzmények után 1662 és 1664 között több holland egyetemen tanul, és 
felkeresi Angliát is. Leidenben 1663. szeptember 5-én kezdi meg tanulmányait. Vö. Gömöri, 2005, 
130; RMSz, 773; Bozzay–Ladányi, 2007, 395, 1361, 2229, 2780. Lásd még az előző jegyzetet is.

37  Csaholci Gergely Sárospatakon kezdi tanulmányait, amelyeket 1662-től Franekerben, majd 1663-tól 
Groningenben folytat, de közben felkeresi Angliát is. Leideni matrikulálására nincs adat. Vö. Gömöri, 
2005, 273; Bozzay–Ladányi, 2007, 384, 2230. Lásd még az 58. jegyzetet is.

38  November elején ismét Amszterdamban jár, ahol segélyt kap. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitga-
af-boek, f. 172.

39  1665 áprilisában újra Amszterdamba megy, ahol támogatásban részesül. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en 
uitgaaf-boek, f. 174.

40  A kéziratban áthúzva.
41  Ugyanez év május 4-én már a teológia doktoraként elfogadólag aláírja a holland református egyház 

hitvallását. Vö. Hermán M., 1995, 135. Még ugyanebben a hónapban felkeresi Amszterdamot, ahol 
pénzadományban részesítik. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 174.

42  Az egyértelműen olvasható hollandos névalak alapján a bejegyző nyilvánvalóan tévesen adta meg a sze-
mély származását.

43  Lévay Péter sárospataki tanulmányait 1664 és 1668 között Leidenben folytatja, ahová 1664. október 
2-án iratkozik be, 1669-ben eljut Angliába is. Vö. Gömöri, 2005, 278; RMSz, 488; Bozzay–Ladá-
nyi, 2007, 2781. Szintén többször kap pénzadományt.

44  A keresztnevet nyilvánvalóan elírták Franciscus helyett. Ugyanez év júliusában Amszterdamban is meg-
fordul, és ott is támogatásban részesül. Lásd SA, AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 176.

45  Száki Ferenc. Ugyanez év októberében Amszterdamot felkeresi, és ott is pénzadományt kap. Lásd SA, 
AHGA, Ontfang- en uitgaaf-boek, f. 179.

46  „Lévay Péter magyar diáknak útiköltségre.”
47  Doktori címét 1668. február 24-én szerezte, és ekkor megerősítőleg aláírja a holland református egyház 

hitvallását. Vö. Molhuysen, 1913–1924, III. 294*; Hermán M., 1995, 135; Bozzay–Ladányi, 
2007, 2781.



136

48  „Claudius Corke, francia, kapitány Magyarországon.”
49  Az egyértelműen olvasható névalak nyilván egy Mikus Mihály nevű diákot fed, de ilyen az ismert adat-

tárakban nem fordul elő.
50  „Huszonkét magyar prédikátornak, akiket az állam rendelkezése alapján a nápolyi gályákról szabadítot-

tak ki.” Az egyháztanács október 29-i ülésén eredetileg csak 100 vagy 120 gulden kiutalását kérték a vá-
ros polgármestereitől (vö. Bujtás, 2014, 25–27), ez tehát a következő sorban feltüntetett, 120 guldenen 
felül kifi zetett összeg. – A huszonkettes szám tévedés, mert a nápolyi gályákról huszonhat prédikátor sza-
badult ki. Az őket befogadó Zürichbe – a horvátországi Bakarból (Buccari) szabadon bocsátottakkal és 
a hozzájuk Velencében csatlakozó Beregszászi Istvánnal kiegészülve – összesen harmincan kerültek, akik 
közül nyolcan mentek tovább Hollandiába. Lehet, hogy a bejegyző a Leidenben tartózkodó lelkészek 
azon esetleges közlését értette félre, hogy Zürichben (rajtuk kívül) huszonketten maradtak.

51  „Ugyanezeknek a prédikátoroknak kifi zetésre került még e város polgármestereinek rendelkezése alap-
ján, melyet lásd a túloldalon.” A szemben levő oldalon (f. 151v) feljegyezték, hogy a 120 guldent a város 
polgármesterei utalták ki az alapítvány javára, így azt bevételként könyvelték el.

52  „Másik három, úgynevezett lutheránus hitvallású magyar lelkésznek.” Zaskaliczky András, Coledanus 
(Colledanus) Jónás és Lányi János magyarországi evangélikus lelkészek. Ugyanez év augusztusában 
Amszterdamban és Haarlemben is jártak, ahol szintén segélyben részesültek. Vö. Bujtás, 2012–2013, 
194–195.

53  „Joannes Christophorus Th arnotski, magyar nemes, aki haza kíván térni.” A korabeli Tarnóczky család-
nak ilyen nevű tagja nem ismert.

54  Ha diák lett volna, azt feltüntették volna, így csak a származásra vonatkozó megjegyzés alapján vettem 
fel. Kiléte ismeretlen.

55  „Két, török rabságból szabadult magyar evangélikus.”
56  „….. magyarországi iskolamesternek.” A név az eredetiben kipontozva.
57  „Egy magyar diáknak.”
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