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Magyar diakok emleke
(muemleki vonatkozasokkal)
a frizlandi Franekerben
(Kivonat)
Franeker kisvaros Hollandia eszaknyugati megyejeben, Frieslandban. A spanyol uralom ellen, a politikai es vallasi
ellentetek miatt 1568-ban kitort nemetalfoldi szabadsagharc soran Frizfold az
eszaki
tartomanyokhoz
csatlakozva
1579-ben belepett az Utrechti Uni6ba,
majd 1648-ban onkent csatlakozott a Nemetalfoldi Koztarsasaghoz. A fiiggetlenseg kivfvasa reven ez a korszak a nemetalfoldi „aranykor", a haj6zasnak s a kereskedelemnek koszonheto hihetetlen
gazdasagi fejlodesnek, a muveszetek felviragzasanak, a tudomanyok kiteljesedesenek ideje, amiben nagy szerepiik volt
az akkortajt, a 16. szazad vegen alapftott
egyetemeknek.
Nemetalfold masodik akademiajat 1585ben, Frizland eszak-nyugati reszen,
Franekerben alapftottak. A varos magja a
9-10. szazad folyaman egy, a. helytart6sag szigeten felepftett, csatornaval koriilvett, egykori frank var, s a mellette emelt
elso fatemplom koriil alakult ki. Varosi
kiva!tsagat 1460-ban kapta. A megnovekedett varost eroditettek, falakkal es
csatornakkal vettek koriil a 15. szazad folyaman. A varos f6terenek eszaki felen
aJl6 egykori Szent Marton templomot a
hajdani fatemplom helyen kezdtek epite-

ni, 1421 -·ben. Falai kozott nyitottak meg
az ,,Akademia" -t. A templom nagymeretu, attort g6tikus ablakokkal megvilagitott belso tereben ma mintegy 330 regi
sfremlek talalhat6. A templomba belepo
itt a varos tortenelmevel szembesiil. E
helyt nyugszanak a varos eleteben jelentos szerepet jatsz6 szasz nemesek, jeles
es gazdag csaladok tagjai, vilagi es egyhazi szemelyisegek, egyetemi professzorok, vagy itt talalhat6k siremlekeik, koztiik a Franekerben elhunyt ot magyar diake is. Oket hala!uk utan nem itt, hanem
az 1587-ban felszentelt, demara mar lebontott egyetemi templomban helyeztek
orok nyugalomra.
Az egykori egyetem epiiletegyiittese a
templommal 17-18. szazadi abrazolasokr61 ismert, Az egyetemi „Diakalbum"
alapjan kozzetett kimutatasok szerin_t a
franekeri akademian 1623 es 1793 kozott
tanultak magyar diakok. Emlekiiket egy,
a varos f6 utcajan all6 epiilet falan elhelyezett emlektabla is orzi.
Franeker, ma csendes, de torteneti emlekekben, muemlekekben igen gazdag kisvaros
Hollandia eszak-nyugati megyejeben, Frieslandban. Aki ma ismeretleniil vetodik erre a helyre,
nem is gondolja, hogy nehany evszazaddal ezeiott milyen szoros kulturalis kapcsolatok alakultak ki az.itt tanul6 magyar diakok reven Magyarorszag, azon beliil is Erdely es Frizfold kozott.
Ebben a 13.000-es lelekszamu varoskaban mintegy 200 vedett muemlek talalhat6, kozottiik a „
Martinikerk ",a Szent Marton templom, aho! az
egykori franekeri egyetemen tanult magyar diakok emleket orzo siremlekek is talalhat6k, de
szamos mas, a 16-18. szazad folyaman emelt
epiilet, melyekben a magyar diakok is bizonyara
megfordultak.
Franeker mfg a kozepkorban az Eszakitenger partvidekenek egyik fontos kereskedelmi
kozpontja volt, ugyanakkor a 16. szazad vegen
alapitott egyetemenek koszonhet6en evszazadokra Frizland kulturalis kozpontjava valhatott. Erre
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a tajekra, a mai Frizland teriiletere a frizek oseinek tekintheto nepcsoport kr.e. 500 koriil erkezett, de a regeszeti kutatasok eredmenyei szerint
Kr.e. 200 koriili evektOI lehet frizekrol, mint j6l
elkii!Onitheto etnikurnr6l beszelni, amelyet e neven eloszor Kr.e. 12-ben emlftettek tărteneti forrasok. KesObb az idosebb PLINIUS irta r6luk, hogy
a tenger menten, vizzel koriilvett foldhalmokon
elnek, s " az âradasok idejen olyanok, mint a haj6sok, s rniutan a viz visszavonult, mint a haj6tOrottek ". E vizenyos, mocsaras tengermelleki tajon, helyenkent tobb meterrel a tengerszint alatt
csak a kiemelkedo foldhalmok voltak alkalmasak
az âlland6 megtelepedesre, melyeket folyamatosan magasitottak, mestersegesen alakitottak, bovitettek, sot szamosakat ujonnan emeltek. Ezeknek a „ terp "-eknek nevezett, s ma mar nyilvântartott lak6halmoknak a szama rnintegy 1250, s
regeszetileg is vedettek. A megelheteshez sziikseg volt azonban a lakott helyek gatakkal val6
vedelrnere is. A friz nep tortenelme osszefon6dik
a tenger âradasai elleni alland6 kiizdelemmel. A
gatak eloszor csak a vedelemre, de kesObb mar a
kisebb-nagyobb teriiletek kiszaritasara, termove
tetelere szolgâltak. A kiszarnfthatatlan es szeszelyes tenger azonban, amely a partok menten esetleg tobb szaz even keresztiil hordalekaval feltOltott, s csak epitett, egy-egy alkalornrnal szinte
6rak alatt hatalmas teriileteket volt kepes elonteni, menekiilesre, k0lt0zkodesre kenyszeritve az
ott elâk szazait, ezreit. Ezeknek a hatalmas aradasoknak eredmenyekent sziiletett a Waddenzee
(Watt-tenger), s jottek letre a tengerpart kozeli
Friz-szigetek a 10. szazadban, vagy ugyanilyen
vizozon szakitotta le, s valtoztatta egy idore nagy
szigette, majd felszigette Frizland nyugati felet.
Kozben val6szintileg mar a 11. szazad elso eveitOI megkezdtek a gatak osszefiigg6 rendszerkent
val6 kiepiteset, melyek eredetileg a „ terpek ",
vagyis a lak6dombok kozotti osszekottetest voltak hivatva biztositani. A tengerparti gatak alland6 letesitesevel, s a partt61 tavolabb ujabb bels6
gatak emelesevel a kozepkor vegere kialakult a
teljes gatrendszer, mely a tartomânyt vedte a tenger gyakori ârad'ăsait61. Ekozben a csatornak is
epi.iltek, melyek a kisebb falvak, az egyre fejl6d6
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varosok s a tenger kozott haj6z6 viziutkent, ma kes6bbiekben zsilipek es a viz szivattyuzâsăn
hasznalatos szelmalmok miikodtetese reven bels6 teriiletek vizszintjeinek szabalyozasân
szolgaltak. A gat- es csatornaepitesnek is k~
szonhet6en a gatak mogotti teriiletek lassan kiszaradtak, feltOltodtek megteremtve ezaltal a
foldmtlveles vagy meg inkabb az allattenyesztes
felteteleit.
Eur6pa kornyezo allamaiban letrejott feudalis rendszertol elter6en Friziaban nem alakultak ki feudalis nagybirtokok, a falvakban a parasztgazdasagokat egy-egy csalad. birtokolta, berelte. fgy nyilt lehetosegiik a kereskedesre, melynek reve~ gazdasagi fiiggetlensegre tehettek
szert. Segitette ezt az is, hogy a 7. szazadt61 a frizek befolyasa a tengeren, kival6 haj6saik reven
egyre nott, s komoly hâl6zatot alakitva ki hosszu
ideig uraltak az eszaki-tengeri kereskedelmet.
Friziaban a feudalis viszony helyett ·a
szabad parasztok onkormânyzata jott letre a kozepkoira. Ez volt az un. friz szabadsag lenyege.
A szabad frizek jogait, a frankok uralmat erre a
teriiletre is kiterjeszto Nagy Kâroly, 802-ben a
Lex Frisionum-ban foglaltatta irasba. Ez tette lehet6ve a frizek szârnara, hogy kepvise!Oik utjan
iigyeikben · maguk hatarozhassanak. A falvak
csoportjai egyiittrntilcodese reven letrejott megyek, s az onall6 jogokkal bir6 tizenegy friz vă
ros, koztiik Franeker kepviseloket kiildtek az
osszfriz gytllesekbe. A 14. szazadt61 szamos,
kornyezo gr6fsag igyekezett kiterjeszteni befo1yasat Frizfoldre, mignem teriilete a 15 .. szazadban elObb_burgundiai fennhat6sag alatt allt, majd
Meresz Karoly hataia utân a szazad vegere orokosodes reven, Nemetalfold tobbi reszevel egyiitt
a Habsburgok spanyol agânak uralma ala keriilt.
A Habsburgok hatalmukat a tartomanyok elere
kinevezett helytart6k utjân gyakoroltak. A spanyol uralom ellen, a politikai es vallasi ellentetek
miatt 1568-ban kitort nemetalfoldi szabadsagharc sorân Frizfold elObb az eszaki tartomanyokhoz csatlakozva 1579-ben belepett az
Utrechti Uni6ba, majd 1648-ban onkent csatlakozott a Nemetalfoldi Koztarsasaghoz. A
fiiggetlenseg kivivasa reven ez a korszak a ne-

- di „aranykor'', a haj6zasnak sa kereskek koszonhet6 hihetetlen gazdasagi fejl6a muveszetek felviragzasanak, a tudoma·teljesedesenek ideje, amiben nagy szeret az akkortajt, a 16. szazad vegen alapitott
eknek.
Nemetalfold els6 egyetemet Leidenben,
_ 1575-ben, majd utana a masodik akademiat
- ben Frizland eszak-nyugati reszen,
rgo kozpontjaban, Franekerben alapitottak.
t6bbi varos tortenelme talan visszanyulik
n a frankok betorese el6tti id6kre, de val61Thb, hogy a 9-10. szazad folyaman egy, a
6sag szigeten felepitett s csatornaval ko·ett, egykori frank var, s mellette a kes6bbiek
emelt elso fatemplom kori.il alakult ki a mai
ptiles egykori magja. A legregebbi, nehany
- es helynev tornyokkal;- falakkal es csatoral kortilvett, megerositett helyre utalnak. A
s neve eredetileg - a Froonacker: „ az urasa!C" es a Godsacker: „ az egyhaze "jelentessel - a
:rank uralomra, a keresztenyseg felvetelet koveto
Okre utal 2 . A terpfalvak lassan novekedtek, fejtek, gazdagodtak, s kozttik Franeker igen
gyorsan varosi teleptilesse valt. Regi utcahal6zaca a szomszedos Winsum s Harlingen fele vezetO
egykori utak egy-egy szakaszab61, valamint az
osszbkoto utakb61 alakult ki. A teleptiles a korii!Otte valamikor volt, eliszaposodott erek folyamatos melyitese reven letrejott nagy korcsatorna
altal bekapcsol6dott a videk csatornahal6zataba,
s igy Leeuwardenen, Sneeken, Arumon kereszttil
elerhet6ve valtak a tengeri haj6z6 utak. A varos
eletenek vedelmet szolgal6 falakon at harom
iranyb61 az eszaki, a keleti es a nyugati kapu vezetett a varosba, mig a vizi forgalom a csatornakon a csom6pontokban felepitett vizikapukon
kereszttil bonyol6dott. A 15-16. szazadban negy
bastya is eptil t a falakhoi.
Franeker varosi kivaltsagait 1460-ban
kapta. A megnovekedett varost tovabb eroditettek, ujabb falak es csatornak eptiltek a 15. szazad
folyaman. A spanyolok ellen vivott harcok idejen
megmagasitott egykori varosfalakkal ovezett torteneti varosmag teleptilesszerkezete, az utca- es a
csatornahal6zat, a kes6bbi kisebb-nagyobb val-

toztatasokt61 eltekintve mar a 16. szazad vegen,
nagyjab61 a mai formajaban kialakult. A kozepkori varos f6utcaja, a kelet-nyugati iranyu - mai
neven - Voorstraat a 15. szazad kozepere val6szinuleg teljesen beeptilt. Nyugati vegen ml Aflt a
SJAERDEMA csalad kozepkori, sa 19. szazadban lebontott, csatornaval ovezett „ vizi " kastelya, onnet nem messze az egykori nyugati kapu
kozeleben a Vijverstraat-on pedig a kes6bb feloszlatott „ keresztes testverek" rendjenek 1468ban alapitott kolostora. A hagyomany szerint mar
a 16. szazad elejen megalapitani szant katolikus
egyetem szamara kiszemeltek azt az epi.iletet. 3 A
spanyolok ellen vivott haboru miatt azonban
· csak kes6bb, a szazad masodik feleben, a videk
lakossaganak protestans hitre terese utan - mely
Franekerben meglehet6sen bekes kori.ilmenyek
kozott zajlott 1580-ban - ugyanabban az egykori
kolostorban kezdte meg mllkodeset a varos „
akademiaja ", Frizland masodik egyeteme, melyet II. Willem LODEWIJK, Nassau gr6fja nyitott meg tinnepelyes keretek kozott a Voorstraat
keleti vegenel, a mai Breedeplaats-on a varos f6terenek es,zaki felen ali6 Martinikerk, az egykori
Szent Marton templom falai kozott 1585. julius
26-an. A templomot a frank id6kb61 szarmaztatott var kozeleben emelt hajdani fatemplom helyen kezdtek epiteni 1421-ben. A kes6g6tikus,
albazilikalis, haromhaj6s, szentelykortiljar6s
alaprajzu csarnoktemplom egyedi.ilall6 a megyeben. A templom karcsu oszlopokon nyugv6 !Ort
ivu, deszkazott fa „ dongaboltozatokkal '' fedett,
s nagymeretu, attort g6tikus ablakokkal megvilagitott bels6 tereben ma mintegy 330 regi sfremlek talalhat6, kozttik szamos a varos jeles kofarag6 mesterei alta! faragott, gazdagon diszitett 16.
szazadi sirko, tobbsegi.ik fektetve a padl6zatot alkotva. A templomba belep6 itt a varos tortenelmevel szembestil. E helyt nyugszanak a varos
eleteben jelentos szerepet jatsz6 szasz nemesek,
jeles es gazdag csaladok tagjai , vilagi es egyhazi
szemelyisegek, egyetemi professzorok, vagy itt
talalhat6k siremlekeik, kozttik a Franekerben elhunyt ot magyar diakei is. Oket halaluk utan nem
itt, hanem az 1587-ben felszentelt egyetemi
templomban helyeztek orok nyugalomra.

Az egyetem eptiletegytittese a templommal 17-18. szâzadi âbrâzolâsokr61 ismert, Az intezmeny fenykora is erre az idoszakra esik. Negy
fakultâsa volt. Az akademiât lâtogat6 nemetalfoldi s az akkori Eur6pa szâmos mas orszagâb61, igy Magyarorszâgb61 s ErdelybOI is erkezett magyar diâkok a jog- s az orvostudomany, a
teol6gia es a szabad muveszetek - tobbek kozott
a filoz6fia, filol6gia, a nyelvek, a matematika es
a hadmernoki epiteszet (!) - teren folytathattâk
tanulmanyaikat. A vâros a diâkelet szempontjâb61 csendesebb, „ csâbitâsok " nelktili hely volt,
melyet az igazhitU reformâtusok Sionjakent
emlegettek. 4 A nagyobb nemetalfoldi egyetemi
varosokt61 elter6en itt a tanulâs es a letfenntartâs
koltsegei viszonylag alacsonyabbak voltak. Az
alapit6k a szegenyebb hazai es ktilfoldi diâkok
szâmâra ingyenes diâkszâllâst letesitettek az egykor a fOutcân âll6 regi Vâroshâza eptiletehen, s az
ottlak6k ellâtast is kaptak. Az egykori konviktust,
melyet a magyar diâkok leveleikben „ Bursa"kent emlegettek, az iskola sulyosbod6 penztigyi
nehezsegei miatt 1775-ben bezartâk. Ma a helyen
âll6 43 . szamu hâz homlokzatan egy 1985-ben
elhelyezett friz, magyar es holland nyelvu emlektâbla emlekeztet a mintegy 1260 magyar peregrinusra. Az egyetem hanyatlâsa a 18. szâzad mâsodik feleben kezdodott. Az akkortâjt megnyitott
nemet - hallei, gottingai, erlangeni - es svâjci
egyetemek jobban vonzottâk a reformâtus fiatalokat, de a tenger âradasait61 is sokat szenvedett
a ket eszaki egyetemi vâros Franeker es Groningen, s a vedekezes sok penzt emesztett fel. "
... mert Istennek ollyan tsudalatos pelda ne!ţtil
val6 itileti ment alta! ezen a făldon, hogj a
memoria hominum a mint a Belgak mondjak
nem volt; felette nagj szel vesz tamadvan a tengeren Frisianak nagj reszet el boritotta, es meg
betstilhetetlen karokat tott Varasokon Falukon,
sok hajoknak sok ezer barmoknak, lovaknak juhoknak el veszesevel, (??) Orientalis Frisiaban, a
mint a Novellaban hallottuk 16 ezer ember veszet
el, Brema korffi 50 ezer hallatik, Hamburgumbanis nagj veszedelem volt, egy szoval
valamely Orszâgok Tartomanyok a tengernek
szomszedi voltanak veszedelemben forgottanak,
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itt ez a nagj szel vesz Kâratsonnak napjaiban jiin,
bennunket is ha mas fel orliig ·tartott v6lna egy
etzaka el boritott volna a Tenger vize, mar a Tenger szellyin val6 toltest ki boritotta volt, de hir leven benne, az arra gondot viselo Tiszt majd elete
veszedelmevel serenyen forg6dvan eleit votte, ...
, itt kozel hozzank Groninga fele ollyan tsudakis
estenek, hogj valami boltsoket vetet ki a tenger
mellyekben kitsin gjermekek voltanak ..."
BODOKI Mihâly vetette papirra ezeket a sorokat
1718. marcius 5-en.5 Majd nehany evtizeddel kesobb: „ Hollandiaban az elmult es_ztend6'ben is
ugyan, de ebbe is, az arviz nagyon uralkodott. ...
Keves esztendok mulva nagy veszedelemtol tartanak a hollandusok, minthogy sâncnak val6 foldet nem tudnak teremteni. Az inundatio (aradas)
miatt igy tamadott sinus (obol) Harlinga (Harlingen), Stauria (Stavoren)
s Enchusa
(Enkhuizen) kozott, mely varosok nem messze
vagynak hozzank .... Tizenhet falukat boritott el
az arviz, mellyek koztil egyiknek tornya most is
valamennyire kilatszik. Ha ez a sok vizhajt6 malmok, cataractâk (zsilipek) s egyeb hydraulica
machinak nem volnanak ezekbe a provinciâkba ,
eddig ... oda lettek volna. Most is harom labnyival feljebb vana tenger a mi Frisianknal. ... " frta
SZATHMARI PAKSI Pal 1754. november 24en kelt leveleben Franekerbol. 6 Mig a XVII. szâzad mâsodik harmadaban evente a 120-at is meghaladta a diâkok szâma, az 1750-es evektol nem
ritkân csak 30-40-en lâtogattâk az egyetemet,
melyet 1811-ben vegtil is bezârtak. Ugyan
„Atheneum "-kent nehâny evtizedig meg mUkodott a fOiskola, de 1844-ben vegleg megszunt a
felsofoku oktatas a varosban. Az egyetem eptileteinek âllapota egyre romlott, es a varosi tanâcs
1848. evi dontese nyoman a bontasra itelt templomb61 az osszes tortenelmi emleket, ereklyet a
nagy templomba szâllitottâk ât. fgy kertiltek mai,
vegleges helytikre a magyar diâkok siremlekei is.
A varoska fOutcâjân, aho! a magyar peregrinusok is laktak, nehâny, ugyancsak a virâgkort idezo mtiemlekeptilet âll. Az utca deli oldalân az 1657-ben eptilt mâzsahâz szomszedsâgâban talâlhat6 ket gazdag ornamentikâju, s a videk
epiteszetere jellemzo oromfalas lak6hâz. A kesOi
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homJokzatu hazat a teoJ6gia es a heelv professzora, Johannes V ALCKENIER
1662-ben, mig a mellette all6 1747-ben
c barokk epiilet G . COOPMANS, a kemiaaz orvostudomanyok professzoranak haza
Ez a haram haz ma a Varosi Muzeumnak ad
• nt. A hajdani akademia romjain, a regi botakertet lezăr6 1650-b61 szarmaz6 un. oran~ · , a narancshaz felhasznalasaval letesitett uj
- etegyiittesben ma ideggy6gyaszati klinika
odik. Atellenben, az utca tuloldalan Hollan:::a legregebbi diakkocsmaja, a De Bogt van
e ma is etterem.
Az egyetemi „ Diăkalbum " alapjăn kozzftett kimutatăsok szerint a franekeri akademiăn
623 es 1793 kozi:itt tanultak magyar diăkok. Ki:izilliik az 1623. aprilis 23-an beiratkoz6 elso ket
. Jentkezovel egyiitt az evben mar i:isszesen tizenket magyar peregrinust vettek fel fOkeppen a
reol6giai fakultăsra . Azt kovet6en a magyar diaok szama folyamatosan ni:ivekedett, mely az
1640-es evekben a szazhuszat is meghaladta, de
a ki:ivetkezo evtizedben is elerte meg a
kilencvenet. 7
A diakalbumba a beiratkozas datumăn kiviil bejegyeztek a jelentkezOk nemzetiseget is. A
magyar diăkok ese.teben a Hungarus megnevezes
a gyakori, de ti:ibb helyen elofordul a Transsylvanus, illetve elvetve a Siculus is egyiittesen vagy
kiili:in-kiili:in. Michael ENSENIUS MAXAI
(Maksai?) Siculus, Transsylvanuskent 1646. julius 17-en, mig Michael MUSNAI, mint Hungarus,
Transsylvano Siculus lett bejegyezve 1685. augusztus 20-an.8 A hăromszeki szărmazasu, erdelyi CSERNATONI Istvan (Steph. TSERNATONI) 1643. marcius 27-en iratkozott be a franekeri akademiăra, de azt megeloz6en 1641. augusztus 21-tOI a leideni egyetem teol6gus hallgat6ja volt. 9 A Martinikerkben talalhat6 sirki:ive felirata szerint 1644. januăr 4-en halt meg
Franekerben 30 eves koraban. Hozza hason16an
hăromszekiek evtizedeken at szamosan kerestek
fel a ta.voii nemetalfăldi egyetemeket. UZONI,
ZABOLAY, GIDOFALVI, AAKOSI, KOVASZNAI, BIBARCFALVI, LECFALVI, TORJAI,
BODOKI, BAROTI, ILLYEFALVI szAsz,

CSERNATONI CSEH nevtlek talalhat6k a peregrinusok ki:izi:itt. Balthazar UZONI 1631-tOI,
Franciscus ARCOSI 1659-tol tanult Franekerben,
az 1624-ben sziiletett Stephanus GIDOFALVI-t
1648. julius 22-en APACZAI CSERE Jănossal
egyiitt vettek fel az akademia hallgat6i ki:ize.
Johannes KOPECZI, akit BETHLEN Mik16s,
APAFI Mihăly fejedelem udvari orvosakent, mint
„ derek medicinae doktor "-t emlitett, 1665. măr
cius 9-en lett franekeri akademita, majd ki:izel keteves tanulas utăn Leidenben tett orvosi vizsgat
1668-ban. Ugyano lehet 1669. majusaban măr ismet Franekerben, aho! a bejegyzes tanusaga szerint 1670. junius 9-tol măr filoz6fiat hallgatott. 10
A magyar diăkok szărmazasâra vonatkoz6 bejegyzesek azonban nem ki:ivetkezetesek. Az
akkori orszag akarmely tajar61 is erkeztek, ti:ibbsegiiket magyarkent jegyeztek be, lettek legyen
akar a sarospataki, debreceni, vagy a gyulafehervări, kolozsvări, enyedi kollegiumok diăkjai. E
vonatkozasban erdekes ASZALAI Samuel 1715.
augusztus 12-en keltezett leveleben foglalt kerese, melyet BETHLEN Mikl6s vejehez, TELEKI
Săndor gr6fhoz intezett, aki sokat tett a magyarok
nyugat-eur6pai peregrinaci6ja ujraszervezesen. „
.. ; mar pedig mi Erdelyi Deakok kerjiik alazatoson az Urat meltoztassek az Ur ez beneficiumat oly rendben vetetni, hogy az Erdelyi
Deakokra kottessek le a mikeppen le ki:ittet
Trajectumban (Utrecht) az Pataki es Debreczeni
Collegiumra, mert ha ez is itt ki:izre megjen, minekiink mondani se itt, se amot ... nem leszen, ez
hellyen pedig az erdemesb es .hireseb, az
tudomonyra nezve Franeqerra, ... mert neha sokan
vadnak az Academian mind Magjar orszag a neve
nem Transylvanus, holot tobbire mind Fejervări
Deak, ugj hogy ha ă kegyelmek ugy neveztetnenek ugj johetne jobban vilagossagra ezek elot az
Professorok eli:it, es Urak eli:it hogy az mi
foldunknek is Istennek legjenek băv gyiimi:iltsei
az meltosagtok provisioja alta!; es minekiink is
Erdelyieknek ugy lenne eli:itti:ik nagjob respectusunk, mert ezek nezik a szămot is, .. . " . 11
BIBARCZFALVI Llszl6 ugyancsak TELEKI
Săndornak cimzett, 1719. mărcius 21-en kelt levdebOI megismerhetjiik a Nemetalfi:ildre s Frizia-
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ba, Franekerbe utaz6 diâkok utvonalat is: „ En Isten segedelmeool Becs fele jottem ... BecsbOl
Norinberga (Nurnberg) fele Veszfâliâig postan,
innen a' Menuson (Majna) es a' Rhenuson (Rajna) Amstelaedamig (Amsterdam), Amstelaedambol Franequeraig a' tengeren, ugj hogj
penzecskemnek nagjob reszet ez az ut el vona;
Franequeraban is mind az ott alumniâk tele leven,
leven tob elottem vaio competitorok is, .. .; ma a'
Meltosagos Groff Ur tekintetiert idosbik
Campegius Vitringa, Ruardus Andala, es iffjabbik Campegius Vitringa Uramek o kegjk az ott
alumnian kiviil fel alumniat ennekem is rendelenek."12 Magyarazat a levelekben foglaltakra,
hogy ebben az idOben, a 18. szazad elso evtizedeiben is nagyszâmu magyar latogatta a franekeri
egyetemet, s a kii!Onoozo anyagi tâmogatâsokra,
oszti:indijakra, ingyenes juttatâsokra igencsak raszorultak.
A magyar diâkok elete nem volt konnyii
a tâvoli, tengerparti varosban. Bar mindig szivesen fogadtâk, s ahogy lehetett, segitettek oket,
megis sokat szenvedtek fOkent a penztelenseg, a
viszonylagos szegenyseg miatt, amint az leveleikbOI kidertil. A mar fennebb idezett SZATHMARI P AKSI Pal irja : „ Meguntam, lelkem szerint mondom, a franekeri koplalast. Felette gazul
eltink. Sokszor magunk penztinkon fOztink, kedden, penteken, szombaton estve, amelly kO!tseg
apr6donkent igen sokra megyen .. .. ''. 13 A konyvek kO!tsegesek, s a segitseg hazulr61 csak nehezen, lassan erkezik. TONK Sandor es masok
kutatâsainak koszonhetâen ismert, hogy a kiilfoldi egyetemekre va16 kijutâs kortilmenyeit mar a
17. szazad els5 feletfil gondosan szabalyoztâk. A
ktilfoldi egyetemek lâtogatâsat es a hosszabb-rovidebb ideig tart6 tanulmanyutakat az er5s kozponti hatalom kiepiteset celui kitiizo fOrangu nemesek, mint a 16. szazad masodik feleben
BATHORI Istvan, majd a 17. szazad elso harmadâban BETHLEN Gabor barmifele politikai
vagy hivatali pâlya el5feltetelenek tekintette. Az
igy kepzett akademitâkra az egyhâzi s a vilagi hivatalnoki palya mellett fontos szerep vart a hazai
kozep- es felsâoktatâs fejleszteseben, kiszelesiteseben. Meghatâroztâk a Iatogatand6 egyeteme-
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ket, a tanulmanyi id5t, s termeszetesen a hazateres idejet, valamint e15irtâk, hogy milyen konyveket szerezzenek be tâmogat6ik, tovabba azok
mellett az oktatashoz sztikseges ktilonfele szemIeltet5 eszkozoket iskolâik reszere. „ Az instrumentumok felol tett egyszeri nemes resolutiojokat a tekintetes Curator Uraknak allhatatosan
6hajtom. Tudom, meg nem valtozik. Csak egy
instrumentum keszitesebe beletellik fel esztendo.
Ugy tetszik nekem, nem artana apr6donkent szerezgetni . . Eszkozok nelkiil kedvem sem lehet a
tanitâshoz. Soha el nem hiszik, nem is ertik azokat a problemakat, mellyeket tanulunk, ha csak
experimentaliter meg nem mutatjuk. "l 4 Majd
nehâny h6nappal kesobb : „ Mindenkor ftiggoben vagynak dolgaim a penz haladeka miatt. Keserves bujdosas ! Tanulnom kell megis, van penzem, nincs. Igen kerem az urakat, konyvekre s
instrumentumokra minei hamarebb ktildjenek illendo summat, ne sanyarogjam ennyit, magamat
is segitsenek valamivel. Ha fosvenykedik is az
ember, sokra kell itt a penz, s minden mereg draga. " 15 Persze ahogy masutt frta SZATHMARY
PAKSI Pal, nemcs~k vârtak olbetett kezzel, hanem amikor lehetett, dolgoztak is. „ Nem messze
toltink a tengernek uj sancot vetnek. Annak
structurajara magam is kimegyek Camper urammal. Kivalt ha napi szamot fizetnek." 16
A zord id5jarast61 is sobt szenvedtek, s
nem kevesen meg is betegedtek. SZEPSI Janos
(Ioan. SEPSI) sarospataki diâk 1657. jU!ius 8-an
iratkozott be Franekerben, de beteg volt, s ott
hunyt el 1658. majus 3-ân. Siremleke szinten a
Szent Marton templomban talalhat6. Fennmaradt
vegrendeleteb51 (melyet a Franeker f5utcâjân al16 szep reneszansz haz epittetojekent korabban
mar emlitett Johannes V ALCKENIER profeszszor âltal hitelesitett masolatb61 ismerhettink)
feltetelezheto, hogy tehetos ember volt. Kassan
hâzat birt. Szâmos ertekes Nemetalfoldon nyomtatott konyvet Alma Materere, a pataki kollegiumra hagyta. 17
Meg egy magyar vonatkozasu sirko talalhat6 a Martinikerk eszaki mellekhaj6jaban. A
kolap, feliratai szerint egykor harom magyar diâk
porhtivelyet fedte. KOMAROMI Istvan pataki

diak volt es 30 evesen halt meg 1721 . junius 20an. PATAKI Milialy, akit erdelyi magyarkentjegyeztek be a diakalbumba 1734-ben erkezett az
akademiara, de a kăvetkezo ev januar 27-en mar
meg is halt. Szinten pataki dilik volt, s 28 evet elt.
Harmadikuk Dan. ZILAHI debreceni dilik volt, s
1770. augusztus 7-en iratkozott be, de roviddel
azutan, meg az ev szeptember 22-en el is hunyt.
A 18. szazad elso evtizedeiben jelentkezo szamszeru năvekedest kăvet6en 1748-ban meg tăbb
mint husz magyar diak ottleterol tudunk, de
1789-90-ben mar csak negyen voltak, s 1793
utan mar egyetlenegy magyar akademitat sem jegyeztek be Franekerben. 18
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Monumente istorice şi
memoria unor studenţi
maghiari în Franeker (Olanda)
(Rezumat)
Franekerul de azi din Friesland (provincie nord-ves tică a Olandei) este un orăşel mic,
dar deosebit de bogat în monumente istorice, şi
cu mare trecut. În timpul războiului antihabsburgic, în 1568 Friesland a aderat la provinciile din
nord, în 1579 a intrat în Uniunea de la Utrecht,
iar în 1648 a decis să se unească cu Republica
independentă a Provinciilor Unite (Olanda). În
urma independenţei cucerite, epoca constituie
„epoca de aur" din Ţările de Jos. Datorită navigaţiei şi comerţului Olanda c unoaşte o dezvoltare
economică fără pereche, o înflorire a artei ş i a
ştiinţelor, în care uni versităţile întemeiate la
sfârşitul secolului XVI. joacă un rol de seam ă.
A doua academie a Olandei este întemeiată în 1585, tocmai în Franeker. Nucleul
oraşului s-a dezvoltat în jurul unei fortăreţe francone, ridicate pe o insulă , înconjurate de canale,
şi al unei biserici de lemn, construite alături.
Oraşul şi-a câştigat privilegiile în 1460. În sec.
XV. s-a fortificat, s-a înconjurat cu ziduri şi cu
canale. Biserica din 'partea nordică a pieţei centrale (Sf. Martin), ridicată începând cu 1421 în
locul celei de lemn amintite, a fost cea care a
primit între zidurile sale .„Academia" . În incinta
bisericii, luminată de geamuri în stil gotic, de
mari dimensiuni, azi se găsesc vreo 330 de monumente funerare vechi. Cel care intră în biserică , se confruntă cu trecutul. Aici se odihnesc
cei care au jucat un rol important în viaţa
oraşului, nobilii saxoni, membri ai fami liilor de
seamă şi bogate, personalităţi laice şi bisericeşti,
profesori universitari. Tot aici întâlnim monumentele funerare ale studenţi l or străini de odinioară , decedaţi în oraş , între ei numerându-se şi
cinci studenţi maghiari. Mormintele lor se găsesc
de fapt undeva în Jocul fostei biserici universitare, sfinţite în 1587, şi demolate între timp .
Fostul grup de clădiri universitare,
incluzând biserica, se cu no aşte din reprezentări
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din sec. XVII-XVIII. Evidenţele întocmite pe
baza „Albumului Studenţesc" arată că Academia
din Franeker a fost frecventată de studenţi
maghiari între 1623 şi 1793. Memoria lor este
consacrată şi de o placă memorială aşezată pe o
clădire a străzii principale.

Historical Monuments and the
Memory of Hungarian
Students in Franeker (Holland)
(Abstract)
The present-day Franeker in Friesland
(North-Western province of Holland) is a small
town but has a great past. The second academy of
Holland was founded in 1585 right there. The
nucleus of the town developped around a
Franconian Fortress on an island, and a wooden
church next to it. The town got its privileges in
1460. In the 15th century it was fortified and surrounded by channels. The church St. Martin at
the Northern part of the central place - that was
built up on place of the previous one mentioned -

I.

ăbra

houses between its walls the Academy. Inside the
church one can find about 330 old funerary moouments. There are the eterna! resting places '
those who had palyed an important part in the
history and life of the town, noble Saxons, mernbers of important families, lay and church people, university teachers. There are also the funeral monuments of past foreign students, <lied in
the town. Amang them there are also fi ve
Hungarian students. Their grnves are to br found
somewhere on the place of the past university
church, sanctified in 1587, and demolished in
between.
The group of the past university buildings, including the church, is known from representations from the 17-18 1h centuries. The evidences collected and kept in the Student' s Album
shows that the Academy in Franeker had been
visited by Hungarian students between 1623 and
1793. Their memory is also kept on a memorial
plate, put on a·building of the main road.

Az egykori franekeri egyetem, az „ Academia " 1622-ben

2. abra A Varoshâza epiilete es

kărnyeke

egy 1754-ben kesziilt metszeten

3. abra Az egykori egyetemi templom s a Vljverstraat kepe 1783-ban
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4. abra A reneszânsz (1591) Varoshaza helyreallftottepiilete 1994-ben

5. abra Emlektăbla az egykori „ Bursen '', az ingyenes diâkszâllâs helyen i\116, Voorstraat ( F6 utca)
43. sz. eptilet falan
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30

A De Bogt van Gune ( 17. szăzad

măsodik

fele) epti lete, mely a hagyomany szerin t Hollandia legregibb,
ma is a116 diakkocsmaja
a
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1827-bO!, el6terben a mar lebontott „Leeuwardeni vizikapu"-val

A hajdani Szent Mărton templom, a Martinikerk
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11. abra A Martinikerk alaprajza; l. CSERNATONI Istvăn, 2.SEPSI Janos, 3. KOMAROMI
Istvan, PAT AKI Mihaly es ZILAHI Dan( iei) siremlekei a templomban
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12. ăbra A 70-es evekben

helyreăllftott

Martinikerk bels6 kepe a szentely i

STEPH. TSERNATONI erdelyi diâk sirktive, megh. 1644. januar. 4-en

JOAN. SEPSI, magyarorszagi diak sfrktive, megh . 1658. majus 3-an
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15. âbra Hârom magyardiak sfrkove, STEPH. C. COMAROMI, megh. 1721.junius 20-ân, MICHAEL K. PATA
megh. 1735. januâr 27-en, DAN. ZILAHI megh. 1770. szeptember 22~
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16.

ăbra

Franeker vărosa egy 17.

szăzad

kozepi metszeten ; 1. az egykori egyetem epiiletegyii
2. a Martinikerk, 3. a Vâr

