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A holland–magyar kapcsolatok vizsgálata a rendszerváltást követően élén-
kült meg, amikor a nyugat-európai levéltári és könyvtári források könnyeb-
ben elérhetővé váltak a közép-európai kutatók számára is. Számos hazai és 
külföldi ösztöndíj tette és teszi lehetővé a kutatómunkát a hollandiai forrá-
sok feltérképezésére. 

Magyarokkal foglalkozó egyetemi anyagokat a hollandiai városi és/vagy 
tartományi levéltárak őriznek, külön egyetemi levéltárak – Leident leszámít-
va – nincsenek. Ez utóbbi helyen is csak kézirattár van, ahol az egyetem első 
évszázadaiból származó anyagok nagy része található, de egyetemi források 
előfordulnak a városi és az országos levéltárban is. Az egyetemi dokumen-
tumok a levéltárakban külön egységet képeznek, melyek jól kutathatóak. Az 
anyagok átvizsgálásakor világossá vált, hogy az egyetemi diákság életét nem-
csak a szorosan vett egyetemi döntéshozó testületek (szenátus, kurátorok) 
befolyásolták, hanem a városi, esetleg tartományi szervek is. Ezen utóbbi 
kutatás még kezdeti szakaszában van, de így is sikerült néhány érdekes esetre 
bukkanni, főleg Utrechtben, ahol az egyetemnek sokkal szorosabb kapcsola-
ta volt a várossal és a tartománnyal, ugyanis egyetemi kiváltságokat jelentő 
fórumok (mint az egyetemi bíróság) csak az alapítás utáni rövid időszakban 
működtek az egyetem keretein belül, később az egyetem sokkal szorosabb 
városi és tartományi ellenőrzés alá került. 

A kutatómunkának nagyon fontos részét jelentette a magyarországi ira-
tok áttekintése. Itthon a református kollégiumaink levéltári anyagai között 
találunk holland vonatkozású dokumentumokat. Debrecenben a holland 
kapcsolatok azonban nem korlátozódtak a kora újkorra, hanem a 20. szá-
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Bevezetés

zadban az egyetem alapításával új lendületet vettek. Ráadásul a 20. század-
ban a kapcsolatok nem maradtak egyirányúak, holland professzorok meg-
fordultak a kollégiumban és az egyetemen, magyarok is jártak a szorosan 
vett egyetemi tanulmányaik után is többször Hollandiában.

A külföldi kutatómunka még ma is sok áldozattal jár. Szeretném köszö-
netemet kifejezni a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének, kü-
lönösen is dr. Pusztai Gábor tanszékvezető úrnak, aki lehetővé tette, hogy 
pályázhassak és kutathassak Hollandiában. 2008-ban, 2009-ben és 2010-
ben Klebelsberg Kuno-ösztöndíjakkal kutathattam Groningen, Arnhem és 
Deventer levéltáraiban magyarországi diákok nyomait a groningeni, harder-
wijki egyetemeken és a deventeri főiskolán. 2012-ben és 2013-ban a Hol-
land–Flamand Nyelvunió (Taalunie) támogatásával végeztem kutatómunkát 
az utrechti városi levéltárban. Az itt végzett munka eredményeit számos 
cikkben és tanulmányban, majd habilitációs munkámban dolgoztam fel, me-
lyek ennek a könyvnek alapját képezik. A debreceni vonatkozású anyagok 
felkutatásában nyújtott segítségükért a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bi-
har Megyei Levéltára, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára és 
a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára munkatársainak tarto-
zok köszönettel. Külön is szeretném a a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let Közgyűjteményei igazgatójának, dr. Győri Jánosnak hálámat kifejezni a 
könyv megjelentetésében nyújtott segítségéért. Ugyancsak köszönettel tarto-
zom a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének, valamint a Deb-
receni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetőjének, Bárány 
Attila professzor úrnak, az anyagi támogatásért.

A munka tudományos színvonalának megítélésében nagy szerepet ját-
szottak a kötet lektorai, Szögi László és Pósán László professzor urak, akik-
nek ezúton is nagyon köszönöm a munkájukat.

A leggondosabb előkészítés ellenére is adódtak a szövegben tévedések, 
kiegészítésre váró gondolatok, források, esetleg bosszantó nyelvi hibák, el-
ütések, melyek kiküszöböléséért dr. Oláh Róbertnek és Szatmári Andreának 
szeretnék köszönetet mondani.

Végül ez a munka a legnagyobb örömet szüleimnek, dr. Bozzay Aladár-
nak és dr. Bozzayné Győri Ágotának jelentette volna, akik mindig hatalmas 
lelkesedéssel és örömmel kísérték kutatói pályám alakulását, de sajnos ennek 
a kötetnek a megjelenését már nem érhették meg. A könyvet az ő emlékük-
nek ajánlom.

Magyarország és Németalföld kapcsolata több évszázados múltra tekint visz-
sza. Már az Árpád-korban érkeztek németalföldi (germán és újlatin nyelvet 
beszélő) telepesek Magyarországra, akik Erdélyben, az Északi-középhegy-
ségben, Esztergom környékén és a Szerémségben telepedtek le.1 Luxembur-
gi Zsigmond uralkodása idején az uralkodó német-római császári címének 
köszönhetően a két terület közötti érintkezés újból megerősödött, mivel a 
németalföldi tartományok grófjai és hercegei a császár hűbéresei voltak.2 A 
két terület közötti viszony igazán szorossá a 16. századtól kezdődően vált, 
melyben igen fontos szerep jutott Magyarországi Máriának (vagy ahogy ná-
lunk ismerik, Habsburg Máriának), II. Lajos király özvegyének, aki Német- 
alföldön született, házassága révén a magyar uralkodó felesége lett, de férje 
halála után visszatért Németalföldre, ahol bátyja, V. Károly megbízásából 
helytartói tisztséget töltött be.3

A 16. században vallási törésvonal mentén Németalföld két részre sza-
kadt, az északi protestáns felén 1648-ban új állam jött létre, melyet a kortár-
sak Egyesült Tartományoknak, Köztársaságnak neveztek (hollandul 1795-ig 

     1 Erről a témáról lásd bővebben: Pósán László: ’Németalföldi telepesek az Árpád-kori 
Magyarországon’. In: Németalföld emlékei Magyarországon – Magyar–holland kap-
csolatok. Szerk. Bárány Attila, Fazakas Gergely Tamás, Pusztai Gábor, Takács Mik-
lós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 13–20.  

     2 Bárány Attila: ’Zsigmond király és kísérete Németalföldön – németalföldiek Magyar-
országon’. In: Uo., 21–56.

     3 réThelyi Orsolya: ’Főhercegnői udvarból királynéi udvar: Habsburg Mária budai ki-
rálynéi udvartartásának kezdetei’. Századok (141) 2007/5., 1193–1216.; kerkhoff, 
Jacqueline: Maria van Hongarije en haar hof (1505–1558). Tot plichtsbetrachting uit-
verkoren. Hilversum, Verloren, 2008.

BEVEZETÉS
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a hivatalos neve Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden), a magyar 
szakirodalom Hollandia néven illet.4 A század utolsó évtizedeiben jönnek 
létre Hollandiában egyetemek, melyek a kálvinista diákok fontos tanulási 
célpontjai lettek. Ezek az intézmények a magyar református diákok számára 
is peregrinációjuk új állomásait jelentették, különösen a harmincéves hábo-
rú kirobbanását követően. A Hollandiába irányuló peregrinációval egy új, 
évszázadokon át tartó kapcsolat kezdetei indultak el, melyek elsősorban a 
holland és a magyar református közösségek egymás iránti elköteleződését 
eredményezték.

Debrecenben 1538-tól ismerjük a protestáns oktatás kezdetét, és az 1540-
es évek végétől lett a helvét irányzat mind a városban, mind az iskolában 
meghatározó.5 A 19. század második felében bontakozott ki Debrecenben 
az egyetemi mozgalom, melynek eredményeképpen 1912-ben a városban 
egyetemet alapítottak. Ez az új intézmény gyakorlatilag a kollégiumból nőtt 
ki, tanárai jelentős részét is onnan verbuválta és vitte magával a kollégium 
kapcsolatrendszerét és annak hagyományait. 

Módszertan

Felmerül a kérdés, mit tekinthetünk kapcsolattörténetnek Debrecen és Hol-
landia vonatkozásában. A forrásokból nyilvánvalóvá vált, hogy egyházi vo-
nalon keresztül közelíthető meg a téma, de ennek is minden esetben van 
iskolatörténeti vonatkozása, mivel a kapcsolat keretét magyar részről éppen 
a kollégium és az egyetem adta. Ezért a dolgozat elsődleges célkitűzése, hogy 
a két iskolát (a kollégiumot és az egyetemet) tekintve kiindulási pontnak 
vizsgálja meg azoknak hollandiai oktatási intézményekhez, hollandiai pro-
testáns közösségekhez való viszonyát. A 20. században a kapcsolatok sokkal 
személyesebb aspektushoz jutnak a kora újkori egyirányú mozgáshoz ké-
pest, mivel nemcsak debreceniek járnak Hollandiában, hanem hollandok is 
érkeznek Debrecenbe. 

A kutatás elsődleges forrásait debreceni, sárospataki, budapesti, illetve 
hollandiai levéltárakban található iratok adták. Fontos szempont volt a le-
véltári források felkutatásakor, hogy korábban a magyar kutatók számára 

     4 A kora újkori Hollandia törzsterülete megegyezik a mai Hollandiáéval. A végleges eu-
rópai határát azonban csak 1839-ben nyerte el. Geschiedenis van de Nederlanden. 
Red. J. C. H. Blom, E. lamBerTs, B.V. Universitaire Pers Rotterdam, Baarn, 1993, 251.

     5 Bölcskei Gusztáv: ’A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig (1660)’. In: A Debreceni 
Református Kollégium története. Szerk. Barcza József, Budapest, A Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988, 11–12.

ismeretlen források alapján törekedjen a debreceni–holland kapcsolatok be-
mutatására, de ezt mindenképpen szélesebb magyar–holland kontextuson 
belül értelmezze. Ennek különösen a hollandiai egyetemek ösztöndíjainak 
bemutatásakor volt jelentősége, mivel ezeket a jótéteményeket nem specifi-
kusan debreceniek számára hozták létre, de ők is részesülhettek belőle, szá-
muk viszont egyetemenként nagyon különböző volt. Különösen érdekes a 
Stipendinum Bernardinum és Anna Everwijn hagyatékának története, mivel 
az ezekből való kifizetések egészen a 20. századig folytatódtak.

Másodlagos forrásként feltétlenül ki kell emelnünk Szögi László és ku-
tatócsoportja által összeállított kiadványokat, melyek segítséget nyújtottak 
a peregrinusok külföldi egyetemjárásának vizsgálatában. Fontos források 
továbbá a kollégium és az egyetem történetéről szóló könyvek is, melyek 
elsődleges tájékozódási pontot jelentettek az intézmények sokrétű kapcsolat-
történeti vizsgálatához.

A dolgozat összeállításakor világossá vált, hogy a vizsgált nagy időinter-
vallum és a témák sokszínűsége miatt nehéz egyetlen vezérfonalat találni. A 
dolgozat időbeli határa a 17. század első felétől a második világháborúig 
terjed. Mivel a 20. századig a debreceni–holland viszonyrendszer alapvetően 
a peregináció vonzáskörén belül valósult meg, így magától értetődik, hogy át 
kell tekintenünk a debreceni diákok akadémiajárását. A debreceni iskolák és 
Hollandia kapcsolata a 17. századig nyúlik vissza, ekkortól jelentek meg az 
első magyarországi és közöttük az első debreceni peregrinusok a hollandiai 
felsőfokú tanintézetekben. A kapcsolat a 20. századig a személyek mozgását 
illetően egyirányúnak tekinthető, hiszen magyar diákok jártak a külföldi tan- 
intézetekben. A dolgozat első két fejezete a kora újkori kapcsolattörténetre 
koncentrál, annak két fontos aspektusát vizsgálja: a debreceni diákok hol-
landiai peregrinációját veti össze más nyugat-európai egyetemek debreceni 
peregrinációs tendenciáival. A fejezet fontos célkitűzése, hogy peregrináció-
val kapcsolatos fogalmakat tisztázzon, illetve a peregrináció feltételeit (akár 
Hollandia-specifikusan) is vizsgálja (vallás, nyelv, iskolázottság, életkor, 
anyagi és hatósági feltételek). Át kell tekinteni a tanulmányok helyszínét, 
pontosan definiálni kell, milyen típusú diákmigrációs tendenciákkal találko-
zunk, hányan, hol és mit tanulnak, mennyire egyoldalú ez a kapcsolat, illetve 
maradnak-e Hollandiában diákok.

A következő nagyobb fejezet a finanszírozás köré épül. Ha a peregrináció 
témaköre előfordul az egyetemi órákon és annak feltételrendszeréről beszé-
lünk, a hallgatók elsőként a pénzt említik mint a külföldi tanulmányok fon-
tos tényezőjét, hiszen ez a mai kor diákjai számára is az egyik legjelentősebb 
akadály. A fejezet nem tárgyalja minden holland egyetem magyar és debre-
ceni diákjának nyújtott támogatását. Ennek oka, hogy a Leidenben magyar 

Bevezetés



12

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

13

teológusoknak fenntartott ösztöndíjból enyedi és kolozsvári diákok része-
sültek, ahogy erről a doktori dolgozatomban egyébként részletesen írtam.6 A 
másik a franekeri egyetem, ahol nem létezett szisztematikus ösztöndíjrend-
szer, hanem alkalmanként adtak a magyaroknak juttatásokat, ahogy erről 
Ferenc Postma kutatásaiban be is számol.7 Így három egyetem: a harderwij-
ki, a groningeni és az utrechti egyetemek ösztöndíjrendszerét vizsgáltam. 

A finanszírozás másik sajátos lehetőségét jelentette, amikor Hollandiából 
érkezett pénz Debrecenbe: egyházi támogatás tanszék működtetésére, illetve 
ösztöndíj alapítása hagyományozott pénzből. A holland segély több évtize-
den keresztül segítette egy tanári állás finanszírozását, ennek létrejöttéről 
és működtetéséről gazdag forrásanyag áll rendelkezésre. A másik forma a 
hagyományozott pénzből létrehozott ösztöndíj, Csernák László, Hollandi-
ában letelepedett egykori debreceni diák alapítása. Mivel Csernák élete és 
működése Debrecenhez és Deventerhez kapcsolódik, továbbá alapítványa 
is egykori iskolája iránt érzett hálája jeleként jött létre, érdemes közelebbről 
megvizsgálni Csernák életét és hollandiai tevékenységét, hogy megértsük 
motivációját. A finanszírozásról szóló fejezet köti össze a kora újkori pereg-
rináció témáját a 20. századi holland–magyar kapcsolatok vizsgálatával az 
utrechti egyetem magyar és erdélyi diákjai számára nyújtott támogatásának 
köszönhetően.

A harmadik nagy fejezet a 20. századi magyar–holland együttműködést 
veszi górcső alá a református kollégiumban és az abból kinőtt egyetemen. 
Ez a fejezet nem „klasszikus” peregrinációkutatáson alapszik, hiszen a nagy 
hollandiai akadémiajárási hullám 1795-ben lezárult (ekkor kerül Hollandia 
francia megszállás alá), és a 19. századtól kezdve már lényegesen kevesebben 
tanultak az ottani egyetemeken. A peregrináció – elsősorban a teológuso-
kat illetően – ekkor sem szűnt meg, de a létszámadatok jelentős visszaesést 
mutatnak. Ennek oka lehetett, hogy a 20. századtól kezdve már itthon is 
tanulhattak egyetemeken a hallgatók, így külföldre valóban csak a legkivá-
lóbbak mentek, Hollandiában Utrechtbe pedig, osztozva a többi magyaror-
szági teológusképző intézménnyel, kizárólag az ösztöndíjas helyekre jutottak 
el debreceniek. Amszterdamban és Kampenben, a szigorú református egy-
ház (Gereformeerde Kerken in Nederland) iskoláiban is tanultak magyarok, 
de ezek számaránya a vizsgált korszakban nem jelentős. Bár a peregrináció 
nem szűnt meg, de mellette a holland–magyar intézményi kapcsolatoknak 

     6 Bozzay Réka: Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universitat Leiden 
1595–1796, Budapest, ELTE, Egyetemi Levéltár, 2009, 132.

     7 PosTma, Ferenc: ’Magyarok és a franekeri egyetemi oktatás’. In: Debrecentől Amsz-
terdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Szerk. Pusztai 
Gábor, Bozzay Réka. Debrecen, Printart Kft., 2010., 115.

egészen új szegmensei jelentek meg, melyek egyrészt a korszak történelmi 
eseményeiből adódtak (első világháború és a trianoni békeszerződés), ugyan-
akkor áttételesen megjelent a peregrináció is, hiszen az intézménytörténe-
ti kapcsolatokat jelentősen befolyásolták az évszázadokon keresztül tartó 
peregrináció során kialakult összeköttetések, különösen a 20. századi em-
lékezetben. Alapvetően két fontos esemény határozta meg a kapcsolódási 
pontokat: a Trianon utáni hollandiai gyermekmentő akció és az 1938-as kol-
légiumi jubileum. Az első állt a holland tanszékalapítási kísérletnek és több 
díszdoktori cím adományozásának a hátterében, míg a másodikhoz szintén 
kötődtek díszdoktori címek, illetve emlékhelyek kialakítására tett sikeres és 
sikertelen kísérletek.

Ezek a nagyobb témák természetesen hol lazább, hol szorosabb összefüg-
gésben állnak egymással, de mindig egy cél, a debreceni–holland intézményi 
kapcsolattörténet sokrétű viszonyrendszerének a bemutatására törekednek. 

 

Bevezetés
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I. Debreceni diákok hollandiai peregrinációja kora újkori és 

újkori nyugat-európai peregrinációs tendenciák tükrében 

I.1. A peregrináció feltételei

A tanulási célú migráció a kora újkorban az új protestáns egyetemek ala-
pításával nagy lendületet kapott, mely lendület a 19–20. században is meg-
maradt, de a peregrináció iránya a 17. századtól a 20. századig sokat vál-
tozott.  Ennek a több évszázados folyamatnak a vizsgálatához Rédei Mária 
20–21. századi tanulási célú migrációs társadalomföldrajzi vizsgálatai során 
meghatározott elveit8 követve elemzem a debreceni diákok kora újkori és 
újkori nyugat-európai tanulmányait. Ezek az elvek egyébként igen sok eset-
ben egyezést mutatnak a történeti egyetemjárás (peregrináció) vizsgálatában 
használatos szempontokkal. 

Magyar diákok peregrinációjáról, vagyis a történeti diákmigrációról rész-
letes és egyre bővülő szakirodalom áll a rendelkezésünkre. A Szögi László 
vezette kutatócsoport alapos külföldi levéltári kutatómunkát követően állí-
totta és állítja össze a történeti Magyarországról külföldi egyetemeken tanult 
diákok névsorait. Ezek az adatok kiváló alapot nyújtanak az európai egye-
temek létrejöttétől kezdve a magyarországi diákok külföldi tanulmányainak 
feltérképezéséhez, a tanulmányi célú migrációs mozgások tendenciáinak 
kimutatásához. Munkámban is ezeket a köteteket használtam fel a debre-
ceni diákok külföldi tanulmányainak feltérképezéséhez,9 míg a debreceniek 
identifikációjára a közelmúltban megjelent kollégiumi diáknévsorokat10 al-
kalmazhatjuk.

     8 l. rédei Mária: A tanulmányi célú mozgás. Budapest, Reg-Info Kft., 2009.
     9 szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 

1526–1700. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2011.; Tar Attila: 
Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694–1789. Buda-
pest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2004.; szögi László: Magyarorszá-
gi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789–1919. Budapest, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001.; hegyi Ádám: Magyarországi diákok sváj-
ci egyetemeken és akadémiákon 1526–1788 (1798). Budapest, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Levéltára, 2003.; szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollan-
diai egyetemeken 1789–1919. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 
2000.; gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789. 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2005.; Bozzay Réka–ladányi 
Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595–1918. Budapest, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2007.

   10 3 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I. (Ki-
adványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tisztele-
tére I.) Szerk. szaBadi István, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2013.

Rédei megfogalmazása szerint a „migráció a lakóhely huzamos idejű, 
vagy végleges szándékú más országba történő lakó/munkahely vagy […] a 
tanulás áthelyezését jelenti”.11 Ebben az értelemben tekinthetjük az egyetem-
járást migrációnak is, mely az esetek túlnyomó többségében nem jelentett 
végleges külföldön maradást, hanem csak huzamosabb idejű helyváltozta-
tást tanulás céljából.

Elsőként azt vizsgáljuk meg, hogy mi motiválta a diákokat a tömeges 
külföldi tartózkodásra? Hrubos Ildikó szerint a történeti peregrinációban 
a társadalom elitjét jelentő mobil réteg vett részt, akik több földrajzi helyen 
szerzett tapasztalattal kívánták növelni szellemi értéküket.12 Ez azt jelenti, 
hogy alapvetően az egyéni és nem a közösségi érdekek jelentették az elsődle-
ges motivációs tényezőt. Ugyanakkor a debreceni diákok peregrinációjában 
véleményem szerint mind az egyéni, mind a közösségi érdek egyformán sze-
repet játszhatott. 

A reformáció elterjedésével a hallgatók felekezeti, világnézeti alapon vá-
lasztottak egyetemet.13 A református egyháznak szüksége volt magasan kép-
zett lelkészekre. Teológiai oktatásban itthon is részesülhettek diákok, hiszen 
a kollégiumi képzés utolsó éveiben teológiai tanulmányokat is folytathattak, 
de egyetemi oktatásra és doktori fokozat megszerzésére itthon nem volt le-
hetőségük, hiszen Magyarországon a kora újkorig nincsen szilárd bázissal 
rendelkező egyetem, az 1635-ben alapított nagyszombati egyetemen pedig 
csak katolikusok tanulhattak. A protestáns peregrináció megindulásában 
és évszázadokon keresztüli fenntartásában tehát a közösség érdeke – mi-
szerint igény volt magasan kvalifikált értelmiségiekre, akiknek képzése csak 
külföldön volt elképzelhető – játszotta a legfontosabb szerepet. Nem feled-
kezhetünk meg természetesen az egyéni motivációról sem. Általánosságban 
elmondhatjuk, hogy a külföldön tanult lelkészek magasabb fizetésre számít-
hattak itthon, mint a csak itthoni kollégiumban tanult ún. domi doctusok.14 
Ebben a tekintetben komoly hasonlóságot fedezhetünk fel a jelen kor di-
ákjai – akik bízva abban, hogy munkavállalásukkor külföldi tanulmányaik 
alatt tett erőfeszítéseik kedvező társadalmi és gazdasági következményekkel 
járnak15 – és a kora újkor protestáns debreceni peregrinusai között, akik 

   11 l. rédei M.: A tanulmányi…, i. m., 17.
   12 hruBos Ildikó: ’A peregrinációtól az Európai Felsőoktatási Térségig’. Educatio, 

2005/2., 224–225. 
   13 Uo., 225.
   14 A 17. századtól kezdve a lelkészek ordinálásakor feltüntették, ha valaki akadémiákon 

járt. TóTh Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. reformált egyházkerület történetéhez. I. 
füzet. Debrecen, Városi Könyvnyomda, 1894., 21. 

   15 l. rédei M.: A tanulmányi…, i. m., 102.
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külföldi tanulmányaiban is fontos egyéni tényező volt a hazatéréskor vár-
ható magasabb fizetés, jobban fizető gyülekezeti állás. Érdekes azonban azt 
is megfigyelni, hogy a 18. századtól kezdve és különösen a 19. században a 
katolikus bécsi egyetemre is hajlandóak voltak kimenni a debreceniek, mert 
ide engedélyt könnyebben kaptak, mint máshova.16

A nyelv alapvetően meghatározza a más országban történő tanulást, hiá-
nya a tudás megszerzésének korlátja is lehet.17 A nyelvtanulás, mint motiváló 
tényező nem játszhatott elsődleges szerepet a kora újkorban, hiszen itthon is, 
akárcsak külföldön, az oktatás nyelve a latin volt, teológusok emellett tanul-
tak itthon héberül és ógörögül is. A latin volt a kor lingua francája, hiszen 
a szállásadóikkal is latinul beszéltek a diákok.18 A nyelvtanulás lehetőségét, 
mint motivációt inkább a helyi nyelv (holland, német, angol) elsajátításában 
vélem felfedezni. Ezeket a nyelveket ugyanis csak az adott országban tud-
ták magas szinten elsajátítani, a legtehetségesebbek később fordításokat is 
készítettek a modern nyelvek felhasználásával.19 A 19. századtól, ahogy a 
nyugati egyetemeken is megjelenik az anyanyelvi oktatás, már szükséges az 
ország nyelvének ismerete. A kollégiumban németet 1769-től, franciát pe-
dig 1798-tól tanítottak,20 így tehát a kollégiumból kikerült diákok bizonyos 
fokú élő idegennyelv-ismerettel is rendelkeztek már a 18. század második 
felétől kezdve.  

Érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen iskolázottságú életkori csoportok 
vettek részt a diákmigrációban. Ellentétben a jelenkori tendenciákkal, mely 
szerint Magyarországról a tanulási célú migránsok fő tömegét a felsőokta-
tásban tanuló hallgatók jelentik,21 ezen belül is a graduális képzésben részt-
vevők,22 a kora újkori debreceni peregrinusok hazai tanulmányaik lezárása 
után indultak el peregrinációs útjukra. Az így külföldre indulók tehát már 
rendelkeztek iskolai végzettséggel, itthon akár tanárként vagy lelkészként 

   16 kormos László: Verbindungen Debrecens und des reformierten Kollegiums mit der 
europäischen Universitäten in der Aufklärung zeit [sic!] In: A debreceni Déri Múzeum 
évkönyve, 1992–1993. Szerk. Gazda László, Módy György, Debrecen, Déri Múzeum, 
1994., 410.

   17 Uo., 46.
   18 WolTjer, J. J.: De Leidse universiteit in verleden en heden. Leiden, Universitaire Pers, 

1965., 141.
   19 eredics Péter: Ungarische Studenten und ihre Übersetzungen aus dem Niederländischen 

ins Ungarische in der Fühen Neuzeit. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2008.
   20 TóTh Béla: ’A kollégium története a XVIII. században’. In: A Debreceni Református 

Kollégium története. Szerk. Barcza József, A Magyarországi Református Egyház Zsi-
nati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1988., 134.

   21 l. rédei M.: A tanulmányi…, i. m., 72.
   22 Uo., 49.

is működhettek, de ez a végzettség nem felelt meg egyetemi szintnek, sőt 
fokozatot sem szerezhettek a debreceni kollégiumban. A nyugat-európai 
egyetemjárás során sem tekintette mindenki céljának valamilyen egyetemi 
fokozat (baccalaureatus, licentiatus, magister vagy doktori cím) megszerzé-
sét, hiszen önmagában már az a tény, hogy valaki külföldön tanult, is elegen-
dőnek bizonyult az itthoni jobban fizető állások megszerzéséhez. Debreceni 
diákjaink életkorukat tekintve általában húszas éveik közepén jártak, ami-
kor külföldön beiratkoztak, ez derül ki legalábbis a holland matrikulákba 
bevezetett adatokból. A változás a magyarországi iskolarendszer 19. századi 
átalakításával történik meg. Az 1850-ben bevezetett Entwurf az addigi hat- 
osztályos gimnáziumhoz csatolta a bölcsészet főiskolai fokozatú két évfolya-
mát, előírta az érettségi vizsgát, illetve egy hónappal később a jogakadémiák 
önálló főiskolává szervezését.23 Az Entwurf rendelkezései a teológia oktatá-
sára nem terjedtek ki.24 1861-ben visszaállt a kollégium akadémiai tagozatá-
nak egysége, a teológia, a bölcsészet és a jog együtt jelentette az akadémiát, 
melyet főiskolának neveztek.25 A 19. század második felétől azokat a pereg-
rinusokat tekinthetjük debreceni diáknak, akik a kollégiumban érettségiz-
tek, teológus hallgatók voltak Debrecenben és/vagy az 1853-ban felállított 
jogakadémián tanultak. A debreceni egyetem megalapítása (1912) után a 
kollégiumból kivált egyetemi teológiai kar diákjait tekintettem debreceni pe-
regrinusnak vizsgálatom szempontjából, mert a teológiának maradnak meg 
jelentős külföldi kapcsolatai ösztöndíjas helyekkel. Életkor szempontjából a 
19. és 20. században nem történik lényeges változás, a peregrinusok húszas 
éveikben tanulnak külföldön.

Az életkori tényező azonnal át is vezet minket a financiális kérdéshez. A 
magyar és így a debreceni diákok is idősebbek voltak általában, mint a kora 
újkori külföldi egyetemisták többsége, és általában idősebbek a mai kor diák-
jainál. Hrubos Ildikó megállapítása szerint a 16–17. század külföldi diákjai 
nem voltak szegények, „éppen ellenkezőleg, a privilegizált gazdag családok 
küldték gyermekeiket külföldi tanulmányra”.26 Ez a kijelentés a magyaror-
szági viszonyokra vetítve csak részben helytálló. Volt arra példa, hogy arisz-
tokraták gyermekei tanultak külföldön, gondoljunk például az erdélyi arisz-

   23 csohány János: ’A korszakváltás évszázada (1849–1950)’. In: A Debreceni Református 
Kollégium története. Szerk. Barcza József, A Magyarországi Református Egyház Zsi-
nati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1988., 193.

   24 czeglédy Sándor: ’A teológia tanítása a kollégiumban’. In: Uo., 566.
   25 csohány J.: ’A korszakváltás…’, i. m., 246.
   26 hruBos Ildikó: ’A peregrinációtól…’, i. m., 224.
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tokraták közül a Bethlen,27 Teleki család28 fiaira, vagy az Eszterházyakra29 a 
magyarországi főnemesség soraiból. Ha a 16–17. század debreceni diákjait 
vizsgáljuk meg, akkor viszont azt látjuk, hogy a peregrinációban való részvé-
telüket éppen a financiális kérdés befolyásolhatta, mivel többségük szerény 
körülmények közül származott, ezért itthoni tanulmányaik befejezése után 
először a külföldi tanulmányaik anyagi hátterét kellett megteremteniük. 

A külföldi tanulmányokért súlyos árat kellett fizetni,30 ezért a diákok 
eladósodását megakadályozandó a református egyház már a 16. századtól 
kezdve zsinati határozatokban döntött a külföldi akadémiákra készülő diá-
kok pénzügyi támogatásainak feltételéről. 1582-től indul a német akadémi-
ákra menő jótéteményes diákok sora, akiket hazatérve egyházi szolgálatra 
köteleznek. Amennyiben ezt megtagadják, a felvett pénzt visszafizetik „egy-
házi használatra más akadémikusok javára”, ha egyházi szolgálatba lépés 
előtt meghalnak, a felvett pénz negyede rokonaiké, háromnegyede egyházi 
rendelkezés szerint más akadémikusokat illet.31 Egy évtizeddel később a wit-
tenbergi és heidelbergi polgárokat és tanárokat arra figyelmeztetik, hogy az 
ott tanuló magyar ifjaknak kölcsönt ne adjanak, mert azt nem kapják vissza 
(Keresztúr, 1593),32 az ösztöndíjas diákok a kapott pénzt csak tudományos 
célokra használhatják (Nyírbátor, 1631),33 illetve külföldre csak olyanok 

   27 Bethlen Péter tanult az odera-frankfurti egyetemen 1625-ben. szögi l.: Magyarországi 
diákok németországi… 1526–1700., i. m., 98., a leideni egyetemen 1626. július 25-
től. Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 220., Oxfordban 
és Cambridge-ben 1628-ban. gömöri Gy.: Magyarországi diákok angol és skót…, i. 
m., 41. és 64. Bethlen Miklós tanult Heidelbergben 1661. szeptember 3-tól. szögi l.: 
Magyarországi diákok németországi… 1526–1700., i. m., 133., Utrechtben 1662-ben 
és Leidenben 1663. május 2-től. Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok hol-
land…, i. m., 133. és 245., megfordult Oxfordban 1663-ban. gömöri Gy.: Magyaror-
szági diákok angol és skót…, i. m., 42.

   28 Teleki Pál tanult Odera-Frankfurtban 1695. szeptember 25-től, Marburgban 1697. de-
cember 30-tól. szögi l.: Magyarországi diákok németországi… 1526–1700., i. m., 
109. és 217., Groningenben 1696-ban és Franekerben 1696. augusztus 21-től, vala-
mint Amszterdamban 1697. november 22-től. Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi 
diákok holland…, i. m., 194., 85. és 212. Továbbá felkereste a cambridge-i egyetemet 
1697 májusában. gömöri Gy.: Magyarországi diákok angol és skót…, i. m., 67. 

   29 Eszterházy Antal 1731. október 23-tól, Eszterházy József 1733. december 28-tól tanul-
tak a leideni egyetemen. Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. 
m., 271. és 272.

   30 rácz István: Az ország iskolája. A Debreceni Református Kollégium gazdasági erő-
forrásai. Debrecen, Debreceni Református Kollégium Nyomdája, 1995., 235.

   31 TóTh S.: Adalékok a tiszántúli…, i. m., 3.
   32 Uo., 7−8.
   33 Uo., 29–30.

utazhatnak, akiknek pénzük és patrónusuk volt (Feketeardó, 1680,34 majd 
újból megerősítik 1712-ben Debrecenben35). 

Debrecenben a kollégium külön kasszát (Bursa Sacra) létesített a külföl-
dön tanulni kívánó peregrinusok számára,36 sőt magánszemélyek is létre-
hoztak kollégiumi alapokat, melyek diákok külföldi tanulmányait segítették. 
1709-ben Szabó Szappanos Istvánné, született Kocsi Kata végrendeletében 
egy Csapó utcai ház eladásából származó pénz kamatait és nyolcvan forintot 
adott készpénzben a kollégiumnak, hogy azt külföldön doktori címet szerző 
diáknak adják,37 1717-ben Báthori Szabó András 100 magyar forint kama-
tait hagyta a kollégiumra,38 1723-ban Telekesi Török István özvegye 1000 
forint kamatát adta a peregrinációra stb.39

Debrecen város tanácsa a 17. században Medgyesi Pált 200 dukáttal, 
100 tallérral és 100 forinttal,40 Laskói Lőrincet 50 tallérral,41 Tarczali Pált 
25 tallérral,42 Tiszavarsányi Dánielt 100 tallérral43 támogatta. Arra is volt 
példa Debrecenben, hogy közvetlenül magánszemélyek adtak pénzt. Németi 
N. János és Debreceni Csorba István meg nem nevezett debreceni polgárok-
tól,44 Szokolyai Anderko István hidvégi Nemes Jánostól, illetve Nádudvari 
K. András Király Annától, Bácsi Jánostól és Tiszta Jánostól szerzett támoga-
tással utazott külföldre.45 A 18. században Hatvani István 300 rénes forin-
tot gyűjtött össze Debrecen város tanácsától, a debreceni gyülekezettől és a 
kollégiumtól még további 200 rénes forintot kapott.46 Sőt miután Svájcból 
Hollandiába ment tanulmányait folytatni, Debrecen város tanácsától még 
további 100 rénes forinthoz jutott. Utrechtbe 160 forintot, majd még 40-et 

   34 Uo., 54–55.
   35 Uo., 94.
   36 BaráTh Béla Levente: Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól. Debrecen, A 

D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, 2001.
   37 Uo., 253. 
   38 Balogh Ferenc: A Debreceni Református Főiskola alapítványi törzskönyve: azaz 

alapítványok, hagyományok és adományok tevőinek sorozata I., II., III. részben 
1550-től 1911. évig. Debrecen, Debreczen Szabad Királyi Város Könyvnyomda 
Vállalata, 1911., 29.

   39 Uo., 305.
   40 Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL 

HBML), IV. A 1011/a. Magisztrátusi jegyzőkönyvek, 9. k. 228. 
   41 MNL HBML IV. A 1011/a. Magisztrátusi jegyzőkönyvek, 17. k. 234.
   42 Uo., 302.
   43 Uo., 506.
   44 TóTh S.: Adalékok a tiszántúli…, i. m., 4–5.
   45 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (továbbiakban TtREL) II. 28. c. 

Főiskolai tanárok adatai 1588–1791. 
   46 lósy-schmidT Ede: Hatvani István élete és művei 1718–1786. Debrecen, [s. n.], 1931., 

60–61.
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küldtek neki, amit Dömjén Gergely ágens utalt át, hogy a könyveit kivált-
hassa.47 

A pénzügyi feltételek megteremtése mellett különösen fontos volt a meg-
felelő engedélyek beszerzése az utazáshoz. A külföldi tanulmányokat a Ma-
gyar Királyságban a 17. században semmiféle törvény nem szabályozta, 
egyedül 1609-ből ismerünk egy törvényt, mely olyan személyekre vonatko-
zott, akik haszonból vagy zsoldért utaztak külföldre, nekik kiutazásuk előtt 
királyi engedélyre volt szükségük.48    

A Rákóczi-szabadságharc idején debreceni és pataki diákok útlevelet és 
gyakran pénzt is kaptak a fejedelemtől.49 A szabadságharc leverése után Ma-
gyarországon is azok a szabályozások voltak érvényesek, melyek Erdélyben 
is a diákok kiutazását befolyásolták: így 1725-től útlevél-kötelezettséget ve-
zettek be, mely a debreceni diákokat is érintette.50 

A külföldi tanulmányokat a 19. és 20. században is sokszor ösztöndíjas 
helyek finanszírozták, különösen igaz ez a teológusokra, akik már megle-
vő ösztöndíjas helyekre mentek ki. Ez különösen éppen Hollandia esetében 
igaz, ahol a Stipendium Bernardinum és az Everwijn-hagyaték jótéteményei-
ből debreceniek is részesültek.51

A külföldön megfordult debreceni diákok többsége a kora újkorban teo-
lógiát tanult. Ezért félő volt, hogy a külföldön, elsősorban a hollandiai kál-
vini egyházban megjelenő, a Magyarországon elfogadott ortodoxiától eltérő 
újítások a Tiszántúlra is megtalálják az utat a diákokon keresztül. A külföldi 
akadémiákról hazatérőket ezért vizsgálatnak vetették alá, a bűnösöket kikö-
zösítették.52 

Az egyik legsúlyosabb vád, amivel a Hollandiából – mindenekelőtt Le-
idenből – hazatérő diákokat illethették, az arminianizmus vádja volt. Ja-
cobus Arminius (1560–1609) leideni professzor követőit az 1618-as dord-
rechti zsinaton felmentették hivatalukból, egyetemi állás betöltésére pedig 

   47 Uo., 76–77. 
   48 klein Gáspár: Az állami protestáns egyetem eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és 

XIX. században. Debrecen, [s. n.], 1930., 360–361.
   49 ladányi Sándor: ’A sárospataki és debreceni kollégium a Rákóczi-korban’. In. Rákóczi-

tanulmányok. Szerk.: r. Várkonyi Ágnes, köPeczi Béla, hoPP Lajos, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1980., 339–341.  

   50 szabó Miklós: ’Erdélyi diákok külföldi egyetemjárása a XVI–XVIII. században’. In. 
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. cseTri Elek, jakó Zsigmond, siPos Gábor, 
Tonk Sándor, Bukarest, Kriterion, 1980., 162.

   51 Erről többet lásd: II. 3. Utrecht.
   52 Bíró Sándor, Bucsay Mihály, TóTh Endre, Varga Zoltán: A magyar református egyház 

története. Budapest, Kossuth Kiadó, 1949., 29.

alkalmatlannak nyilvánították őket.53 Mégis igen sok követőre találhattak 
nézetei a magyarok között is, mivel 1631-ben a nyírbátori zsinat is foglal-
kozott az arminianizmus kérdésével.54 A Tiszántúli Református Egyházkerü-
leti és Kollégiumi Levéltárban őrzik azt a formulát, melyet magyar diákok 
írtak alá, mielőtt külföldre utaztak volna, ebben tettek ígéretet arra, hogy a 
helvét hitvallással ellenkező mindenféle szektáktól, így az arminianizmustól 
is távol tartják magukat.55 A helyzet viszont a szigorú szabályozás ellenére 
sem változott meg, legalábbis ezt bizonyítják az 1638. szeptember 23-án kelt 
debreceni zsinati határozatok, mely szerint 

„a magyarországi egyházban régóta fenálló rendtartásokban, magáno-
san, saját tekintélyével sokak botrányára és sérelmére senki változta-
tást vagy ujitást tenni ne merészeljen, hanem ha valamit megujitandó-
nak tart, az egész egyház megegyezésével nyilvános zsinaton történjék 
az”.56

A 18. századtól kezdve főleg a kollégiumok szabályozták a peregrinációt. 
1750. január 21-én Debrecenben a professzorok olyan határozatot hoztak, 
mely szerint 

„a külföldi akadémiákra menendő ifjak itthoni iskolájuk professzora-
itól bizonyítványt vigyenek”,57 még ugyanabban az évben az egyház-
kerületi jegyzőkönyvbe is beírták, hogy az „Académiákra menők, a 
superintendenstől és tanároktól bizonyítványt mutassanak fel. Kiknek 
ilyen és erkölcsi bizonyítványaik nincsenek, nem alkalmazhatók egy-
házi szolgálatra.”58 

Tíz évvel később ezt a határozatot újból megerősítették.59 A debreceni 
professzorok félve attól, hogy diákjaik esetleg külföldön maradnak, 1750-
ben a következő határozatot hozták: 

   53 sPijker, W. Van ’T, Bruin, c. c. de, florijn, h., moerkerken, a., naTzijl, h.: De 
Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Houten, Den Hertog, 1987., 115.

   54 „Ezentúl csak olyanok ajánltatnak a patrónusoknak, akik […] a helvét hitvallással 
ellenkező mindenféle szektáktól, véleményektől pl. arminianismustól óvakodnak” – 
TóTh S.: Adalékok a tiszántúli…, i. m., 41. 

   55 TtREL I. 1. j. Külföldi akadémiákon tanult diákok iratai, D.1. 
   56 TóTh S.: Adalékok a tiszántúli…, i. m., 63.
   57 TtREL I. 3. d. 1. d. Világi urak levelei. 1731–1899. Ezt a határozatot 1759. január 17-

én tartott egyházkerületi gyűlésen újból megerősítették. 
   58 Tóth, 1894., 29.
   59 Uo., 110.
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„az alumnusok kézadással kötelezik magukat, hogy két évet kint tölte-
nek; ha egyik-másikójukat ez időn belül visszaszólítja valamely tisztes 
hivatal, azt a professzoroknak hírül adják.” 60 

A század végén több intézkedés is születik a diákok külföldi tanulmánya-
iról. 1794-ben az a határozat született, hogy a szuperintendencia tudta nél-
kül külföldre menni nem lehet,61 majd négy évvel később a Helytartótanács 
hozott határozatot arról, hogy a professzoroknak ellenőrizniük kell, hogy 
a külföldre menő tanulók csakugyan arra az akadémiára mentek-e, ahova 
az engedélyt kérték, azokkal a tudományokkal foglalkoznak-e, melyre en-
gedélyt kaptak. Előírták, hogy hazatérve bizonyítványt hozzanak, melyet a 
budai ágensen keresztül mutassanak be a Helytartótanácsnak. Itthon a szu-
perintendencia előtt vizsgát kellett tenniük tudományukból, annak eredmé-
nyétől függően döntöttek, hogy rektóriára vagy parókiára kibocsáthatók-e.62

A 19. századtól kezdve még szigorúbb rendelkezések írták elő a debre-
ceniek külföldi tanulmányait. 1800-ban királyi rendelkezés szabályozta a 
diákok külföldre menetelét.63 1801-ben a fél évszázaddal korábban kiadott 
rendeletet megismételték, miszerint a külföldre menő ifjaknak a professzo-
raiktól testimoniumot (bizonyítványt) kellett kérniük, melyet a püspöknek 
kellett aláírnia. A kérésben meg kellett jelölni, hogy az öt engedélyezett (Lip-
cse, Wittenberg, Jéna, Göttingen, Tübingen) akadémia közül melyikre kíván-
nak menni. A külföldi tanulmányokról félévente bizonyítványt kellett kérni 
az ottani rektortól, melyet a budai ágensnek kellett elküldeni. Hazajövet az 
útlevelet láttamoztatni kellett és be kellett mutatni a budai ágensnek. Akik 
a rendelet ellen vétettek, lelkészek nem lehettek.64 Valószínűleg külföldről 
továbbra sem hozott mindenki bizonyítványt, mert a rendeletet 1805-ben 
megismételték,65 majd öt évvel később még azt is előírták, hogy mi mindent 
kellett a külföldi bizonyítványba beleírni.66 1816-ban reverzálist kellett ad-
niuk a külföldre menőknek,67 két évvel később pedig újból felmerült, hogy 
csak a megjelölt akadémiára mehettek.68 1828-ban előírták, hogy a külföldre 

   60 TtREL I. 3. d. 1. d. 
   61 TtREL II. 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek, 2. kötet. 56.
   62 Uo., 149–151.
   63 Uo., 203–204.
   64 Uo., 225–227.
   65 TtREL II. 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek, 3. kötet, 62–63.
   66 Uo., 173.
   67 Uo., 278–283.
   68 Uo., 329.

menni szándékozó teológusok útleveleiket az adott ország császári és királyi 
követségén mutassák be,69 illetve itthon a bécsi ágensen keresztül kaphattak 
útlevelet.70 

Az utrechti egyetemtől 1830 végén jött levéllel, melyben évi 1000 hol-
land forintos ösztöndíjról írtak (Stipendium Bernardinum, továbbá az Ever-
wijn-hagyaték), és melyben csak három ember részesülhetett, 1831. február 
5-én foglalkozott az egyházkerület.  A Generális Konvent határozata szerint 
az ösztöndíjból mindig részesülne egy erdélyi diák, a fennmaradó két helyet 
pedig a három magyarországi fő kollégiumból szuperintendensi ajánlással je-
lentkező diákok között a Generális Konvent döntése alapján osztanák szét.71 
Az utrechti egyetem ügye néhány évvel később újból előkerült. Mivel a koráb-
bi határozat fennállt, így 1838. november 5-én úgy döntöttek, hogy a profesz-
szorok a külső akadémiákra menni kívánó ifjakról – akiket ők erre alkalmas-
nak tartanak – jelentést tesznek, hogy ezeknek a diákoknak olyan útlevelet 
szerezhessenek be, amely lehetővé teszi nekik az Utrechtbe utazást.72 Erre egy 
évvel később sor is került, a végzős senior, Lugossy József részére utrechti 
tanulmányaihoz 1839. október 3-án írtak ajánlást a professzorok.73 Lugossy 
nem jutott ki Utrechtbe, 1840–41-ben Berlinben tanult,74 hazatérve a kollé-
gium professzora és könyvtárosa lett, az MTA levelező, majd rendes tagja.75 

1840-ben újból előírták, hogy a külföldi tanulmányok ügyében a Hely-
tartótanácshoz kell folyamodni.76 1841-től változás történt, az eddig tiltott 
helyekre is kiutazhattak a hallgatók, köztük a hollandiai egyetemekre is.77 
Érdekes azonban, Utrechtben már 1841 előtt is több debreceni diák meg-
fordult, az 1801-es tiltás ellenére 1803-tól találkozunk debreceniekkel Ut-
rechtben, 1831-től pedig – ahogy láttuk – a Generális Konvent ajánlásával 
ki lehetett menni.78

Külföldön a diák befogadásáról nem az állam, hanem az adott egyetem 
döntött, máshol nem kellett magukat a diákoknak regisztrálni, de itthon 

   69 Uo., 689.
   70 Uo., 703.
   71 Uo., 843–844.
   72 TtREL II. 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek, 4. kötet, 365.
   73 Uo., 473.
   74 ’Lugossy József’ http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/l/l14497.htm (hozzáférés dá-

tuma: 2020. augusztus 3.) Szöginél nincs a beiratkozott diákok között. szögi László: 
Magyarországi diákok németországi… 1789–1919, i. m.

   75 csohány J.: ’A korszakváltás…’, i. m., 210.
   76 TtREL II. 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek, 6. f., 6.
   77 Uo., 14–15.
   78 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 168.
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pontosan tudni akarták, hogy ki és hova ment ki. Külföldön a mai viszo-
nyokhoz hasonlóan létezett tandíjfizetési kötelezettség, de a magyarokkal 
– például Hollandiában – rendszeresen kivételt tettek.79

I.2. Tanulmányok helye

A diákmigrációval kapcsolatban megkülönböztetünk belső migrációt (inter-
nal migration) és külső migrációt (external migration).80 Az első fogalom 
arra vonatkozik, amikor a diák saját hazájában keres föl több oktatási intéz-
ményt, míg az utóbbi kifejezetten a külföldi tanulmányokat célozza meg. A 
fogalmak bár elsőre világosan körülhatárolhatónak tűnnek, használatukban 
jelentős eltérések mutatkoznak. Hilde De Ridder-Symoens főleg Itáliára és 
a Német-római Császárságra vonatkozóan állapítja meg, hogy a 14. szá-
zadtól kezdve helyi fejedelmek adminisztrációjuk ellátásának biztosítását 
abban látták, ha szakembereiket maguk alapította egyetemeiken képezték 
ki. Ha egy diák a fejedelemség területét elhagyta és egy másik fejedelemség 
területén lévő egyetemre iratkozott be – de a császárság határait nem lépte 
át – számíthat belső, avagy külső migrációnak is, De Ridder-Symoens véle-
ménye szerint itt azonban egyértelműen belső migrációról van szó. Stephanie 
Irrgang ezzel szemben a német diákok késő középkori itáliai tanulmányait 
nemzetközi egyetemjárásnak tartja, ami abban különbözött a birodalmon 
belüli tanulmányúttól, hogy erre csak a tanulmányok egy későbbi időpont-
jában, az alapképzés otthoni lezárása után került sor.81 A baltikumi diákok 
európai tanulmányaival kapcsolatban Arvo Tering megjegyzi, hogy az egye-
temi tanulmányok befejezése után – ami gyakorlatilag a német egyetemek 
felkeresését jelentette – több balti diák is vállalkozott európai körutazásra, 
főleg Franciaországba, Svájcba, Itáliába, Angliába, majd zárásképpen Hol-
landiába utaztak. Tering az 1561 és 1800 közötti kort vizsgálta, amikor a 
livóniai háborút követően a Baltikumban a Német Lovagrend feloszlott, és 
a terület váltakozóan orosz, lengyel, svéd, litván hatalmi befolyás alá került. 
Az itt élő és a tanulmányokban résztvevő, jórészt németajkú lakosság német 

   79 Leidenben az első ilyen magyarokra vonatkozó bejegyzés 1623-ból származik. Uo., 
218. 

   80 ridder-symoens, Hilde, de: ’Mobility’. In: de ridder-symoens, Hilde (ed.): A History 
of the University in Europe, Vol. 1. Universities in the Middle Ages, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992, 281.

   81 irrgang, Stephanie: Peregrinatio academica. Wanderungen und Karrieren von 
Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald, Trier und Mainz im 15. Jahrhundert. 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, 187.

egyetemeken való tanulását Tering nem tekinti mégsem külső migrációnak, 
kizárólag a császárság határain kívüli tanulmányokat.82 Magyar diákok ta-
nulmányaival kapcsolatban Szögi László, Kiss József Mihály, Varga Júlia és 
Kissné Bognár Krisztina is külső migrációnak tartja a Habsburg Birodalom 
egyetemein való tanulmányokat abban az időben is, amikor a Magyar Ki-
rályság már a birodalom részét képezte,83 így itt is ennek szellemében vizsgál-
juk a debreceni diákok külföldi tanulmányait.

Debreceniek külföldi tanulmányai követik más református kollégiumok 
diákjainak trendjeit az egyetemek kiválasztásában, így német, holland, an-
gol, illetve skót, valamint svájci intézményekben bukkanunk a nyomukra. 

A beiratkozások idejét tekintve a következő tendenciákat figyelhetjük 
meg. A debreceni kollégium első peregrinusaival német egyetemeken talál-
kozhatunk: a 16. század végén 1590-től Wittenbergben 11 főt,84 majd 1597-
ben Heidelbergben 2 főt találunk. A 17. század első éveiben Herbornban és 
a görlitzi akadémiai gimnáziumban is felbukkan 1-1 debreceni neve. Ode-
ra-Frankfurt (1 fő), Marburg (10 fő) és Heidelberg (44 fő) vonzza a deb-
recenieket nagyobb számban 1600-tól 1619–20-ig. A harmincéves háború 
következtében azonban megváltozik a peregrináció iránya, német területen 
a Hollandia felé útba eső brémai akadémiai gimnáziumban találkozunk 9 
debrecenivel 1623 és 1637 között. A debreceniek nagy része viszont innen-
től kezdve Hollandiában tanul. Mindazok a debreceniek, akik a 17. század 
hatvanas és hetvenes éveitől kezdve újra megfordulnak német egyetemeken, 
Frankfurtban (17), Heidelbergben (4) és Marburgban (10) nem peregriná-
ciójuk végcéljának, hanem csak útjuk egyik állomásának tekintik azokat a 
holland egyetemek felé.85

A holland egyetemek elsősége a kora újkori debreceni peregrináció volu-
menét tekintve elvitathatatlan, hiszen összesen 942 debreceni regisztrációt 

   82 Tering, Arvo (Bearb.): Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an 
europäischen Universitäten 1561–1800. Köln–Weimar–Wien, Böhlau Verlag, 2018, 42.

   83 Teljesség igénye nélkül: szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom 
egyetemein I. 1790–1850. Budapest–Szeged, Eötvös Loránd Tudományegyetem Le-
véltára, Európa Alapítvány, 1994; kiss József Mihály: Magyarországi diákok a Bécsi 
Egyetemen 1715–1789. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2000; 
Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg-birodalom kisebb egyetemein és aka-
démiáin 1560–1789. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2004; 
kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526–1789. 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2004. 

   84 Wittenbergben már korábban is tanultak debreceniek, de ennél a számadatnál csak a 
debreceni coetus 1588-tól létező beiratkozási listáját vettem figyelembe. A wittenbergi 
magyar coetus tagjairól lásd: szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar 
diáktársaság 1555–1613. Budapest, Balassi Kiadó, 2017.

   85 szögi l.: Magyarországi diákok németországi… 1526–1700., i. m. alapján.
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sikerült megállapítani ezeken az egyetemeken. Közülük az 1585-ös alapítású 
franekeri és az 1575-ben létrehozott leideni fogadta be 1623-tól és 1625-
től kezdve a debrecenieket. 1627-től kisebb számban az 1614-es alapítású 
Groningenben is megfordultak debreceniek, de jelentős változásra az egye-
temválasztásban csak az 1640-es évek közepe tájától kerül sor, amikor is 
az 1636-ban egyetemi rangra emelt Utrechtben és az 1629-ben létrehozott 
deventeri illusztris iskolában bukkanunk debreceniekre. Míg Franekerben 
a 17. és 18. században körülbelül egyenlő arányban oszlanak meg a deb-
receniek (17. század: 205, 18. század: 197 fő), addig Leidenben főleg a 17. 
században tanulnak (137-ből 117-en), míg Utrechtben főleg a 18. században 
(284-ből 228-an) iratkoznak be Debrecenből. Deventerben csak 1643-ban 
és 1649-ben, Harderwijkben pedig csak a 18. században subscribálnak deb-
receniek. Groningenben a 17. században valamivel többen tanulnak (95-ből 
58-an) a debreceniek közül, de itt a két évszázad folyamán elég egyenletes a 
debreceniek jelenléte.86

Azt mondhatjuk, hogy Hollandiából már csak egy „ugrás” volt az an-
gol és skót egyetemek felkeresése. A református egyház zsinati határozat-
ban (Nyírbátor, 1631) igyekezett azonban elejét venni, hogy kizárólag „gyö-
nyörködés végett” Angliába látogassanak a peregrinusok, és ezzel nagyobb 
adósságokba verjék magukat.87 A korlátozások, szigorúbb szabályozások 
ellenére találunk főleg a 17. században debrecenieket a magyarok között, 
Oxfordban 89 magyarból 21, Cambridge-ben 87-ből 19, a londoni Grasham 
College-ban 131-ből 31 és a skóciai Edinburgh-ben 4 magyarból kettő volt 
debreceni diák.88

A 18. században – bár továbbra is a holland egyetemek vezetnek mind 
az összmagyar, mind a debreceni beiratkozásokat tekintve – részben útban 
a holland egyetemek felé, részben akár végcélként is, egy új terület kezdi 
el vonzani a debrecenieket is, ezek pedig a svájci egyetemek. Hegyi Ádám 
vizsgálataiból kiderül, hogy a 18. századtól kezdve folyamatos a svájci pe-
regrináció, ekkor történik a magyar beiratkozások 88%-a.89 A 17. és 18. 
század folyamán 295 debreceni regisztrációból mindössze 10-re kerül sor a 
17. században, vagyis a debreceniek esetében 96,6% a 18. századi regisztrá-
ció. Az egyes egyetemekre történő beiratkozás tendenciáit tekintve csak Bern 
és Zürich esetében van különbség a magyarországi és a debreceni arányokat 
megvizsgálva: a legtöbb magyar és közülük is a legtöbb debreceni a Baseli 

   86 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m. alapján.
   87 TóTh S.: Adalékok a tiszántúli…, i. m., 29–30.
   88 gömöri Gy.: Magyarországi diákok angol és skót…, i. m., 2005.
   89 hegyi Á.: Magyarországi diákok svájci…, i. m., 17.

Egyetemen tanul, 261 magyarból 115 debreceni, a Berni Akadémián 216 
magyarból 58 debreceni, a Zürichi Akadémián 198 magyarból 94 debreceni, 
a Genfi Egyetemen 97 magyarból 25 debreceni, a Lausanne-i Akadémián 5 
magyarból 3 debreceni.90

A 18. században újból megnő az érdeklődés a német egyetemek, köz-
tük az eredetileg lutheránus egyetemek iránt is. A korábbi szakirodalom a 
18. századi debreceni peregrináció német területekre irányuló volumenét 
nagyobbnak becsülte, és elsősorban Jénát és Göttingent emelte ki.91 A leg-
újabban megjelent debreceni matrikula és a kiadott egyetemi források össze-
vetéséből azonban a korábbiaktól eltérő tendenciákat lehetett megállapítani 
1795-ig. Minimális létszámban tanultak debreceniek Strassburgban (1 fő), 
Altdorfban (2 fő), Herbornban (2 fő), Lipcsében (2 fő), Wittenbergben (2 fő) 
és Tübingenben (3 fő). A brémai akadémiai gimnáziumban megfordult 14 
fő, Halléban pedig 19. A korábban igen jelentősnek becsült Göttingenben 
mindössze 28, Jenában pedig 34 debreceniről tudunk. A legtöbb debrece-
niektől származó regisztráció Marburgban (43 fő), Heidelbergben (54 fő), 
Odera-Frankfurtban (53 fő) és Erlangenben (63 fő) történt.92  

A 19. század elejétől 1919-ig a protestáns országok egyetemein továbbra 
is találkozunk debreceniekkel. A szakképzés megindulásával műszaki, keres-
kedelmi, művészeti és agrárképzést nyújtó egyetemeken is megfordultak. Az 
angol és skót egyetemeken 46 beiratkozás történt debreceniek részéről. Saint 
Andrews, Glasgow és Aberdeen egyetemeire 1-1 beiratkozás történt, Oxford- 
ba és Cambridge-be 3-3, Londonba 10, míg a legtöbben, összesen 27-en 
Edinburgh-ba jártak93 Debrecenből, ez utóbbi helyre elsősorban 1863-tól, 
amikor is magyar diákok számára ösztöndíjas helyet hoztak létre.94 Svájcot 
tekintve  Bernben 2, Genfben 11, Baselben 14, Zürichben 23, a St. Galleni 
Kereskedelmi Főiskolán 1, a Zürichi Műszaki Egyetemen 4 fő tanult Deb-
recenből.95 A legtöbb debreceni természetesen a német egyetemeken fordult 

   90 Uo.
   91 Jénában 1790–1796 között 43 debreceni hallgatóról tud, lásd kormos László: ’A deb-

receni kollégium külföldi kapcsolatai’. In: Történeti tanulmányok II. Szerk. l. nagy 
Zsuzsa és Veress Géza, Debrecen, KLTE, 1993., 61.: Csak 30-ról lehet ténylegesen 
megállapítani a debreceni beiratkozást. Sajnos Kormos László tanulmánya nem közli 
a göttingeni és jénai egyetemeken járt debreceniek névsorát, az adatok a szerző saját 
névösszevetéseiből származnak.

   92 Tar A.: Magyarországi diákok németországi…1694–1789, i. m. alapján.
   93 A létszámadatok sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 

(1789–1919). Budapest, 2013. című doktori disszertációjából származnak.
   94 Uo., 120–121.
   95 hegyi Ádám–szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 

1526–1919. Budapest, ELTE Levéltára, 2016. adattára alapján.
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meg. Különösen is kiemelkedik Berlin (72 fő), Göttingen (32 fő) és Lipcse 
(20 fővel), összesen 207 debreceni diákot sikerült beazonosítani.96 Hollandi-
ában csak Utrechtben találunk debrecenieket, mindössze 11 főt. Ezekből az 
adatokból is világosan kiderül, hogy a 19. századtól kezdve a peregrináció 
iránya Hollandia felől más protestáns országok felé fordul, Utrechtben – 
Polgári Mihály kivételével – kizárólag a Stipendium Bernardinum ösztöndí-
jával fordultak meg magyarok.97 

I.3. Választott szakok 

Mit tanultak a debreceniek? Sajnos a kora újkori egyetemi matrikulák álta-
lában igen hiányosan rögzítették a hallgatók tanulmányait, de a regisztráci-
óban egyetemenként és korszakonként is igen nagy eltérések mutatkoznak. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján a következő megállapításokat tehet-
jük: A debreceniek által legnagyobb számban felkeresett holland egyeteme-
ken tanulmányaikat illetően sem tértek el a szakválasztási preferenciák a ma-
gyar tendenciáktól. Bár 502 esetben nincsen feltüntetve a tanult szak, a leg-
többen, 417-en teológiát hallgattak első szakként, és második szakként még 
négyen választották ugyanezt, orvosnak első szakként 11-en, másodikként 
még hárman tanultak, első helyen filozófiát 9 ember választott, másodikként 
még 23 diák. Jogot ketten, keleti nyelvet 1 ember tanult. Olyan esetekben, 
amikor a beiratkozáskor nem tüntették fel a szakot, segítségünkre lehetnek 
a disputációk témái a hallgatók tanulmányainak meghatározásában. 61 teo-
lógiai disputációról tudunk olyan hallgató esetében, akinek hivatalosan nem 
ismerjük a választott szakját. Öten filozófiából, heten orvostudományból 
disputáltak, így feltételezhetjük, hogy ebben az irányban végezték tanulmá-
nyaikat is.98 

A svájci egyetemeken és akadémiákon 295 debreceniből 236 alkalommal 
a teológiát tüntetik fel választott szaknak, emellett Baselben négyen hallgat-
nak orvostudományt és 1-1 diák filozófiát és jogot.99 Angliában Oxfordban, 
Cambridge-ben és a londoni Grasham College-ban többször is előfordult, 

   96 szögi L.: Magyarországi diákok németországi… 1789–1919, i. m. alapján.
   97 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., lásd az Utrechtre vo-

natkozó adatokat.
   98 Az adatok a Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m. adattárból 

származnak. Volt arra is példa, hogy egy diák esetleg több diszciplínát is tanult az egye-
temen. Lásd erről: oláh Róbert: ’Újabb adalékok és helyesbítések Apáti Madár Miklós 
életrajzához’. Egyháztörténeti Szemle, (14) 2013/4, 8–9.

   99 Az adatok hegyi Á.: Magyarországi diákok svájci…, i. m. adattárából származnak. 

hogy egy debreceni több szakon is hallgatott órákat. Az angol és skót regiszt-
rációkat összesítve azt láthatjuk, hogy a 73 debreceni diák beiratkozásakor 
67 alkalommal rögzítették a teológiát, hét alkalommal az orvostudományt, 
háromszor a filozófiát és egyszer a jogot.100 A német egyetemek esetében 
a leghiányosabbak az ismereteink, a 16. század végéről és a 17. századból 
egyáltalán nincsenek bejegyzések a matrikulákban a diákok tanulmányaira 
vonatkozóan. A 18. századból egyetemenként eltérő volt a tanulmányok re-
gisztrálása. Ebből a századból már töredékesen ugyan, de vannak adataink 
a debreceniek által választott szakokról. A kora újkori 481 német regisztrá-
cióból kizárólag tehát csak a 18. századra vonatkozóan vannak adataink, 
ekkor 188 esetben teológiát, 13 alkalommal filozófiát, 12 alkalommal jogot 
és háromszor orvostudományt jegyeztek be a választott szakhoz.

Összesen 1791 esetben ismerjük tehát debreceniek kora újkori nyugat-eu-
rópai egyetemi vagy akadémiai beiratkozását, ebből 818 esetben semmit 
nem tudunk a tanulmányaikról, 973 esetben teológiát, 54 esetben filozófiát, 
35 alkalommal orvostudományt, 16 esetben jogot hallgattak és egy fő pedig 
keleti nyelveket tanult. Bár nagyon sok esetben semmit sem tudunk egy diák 
tanulmányairól, és ezen adatok megléte bizonyosan árnyalná a tanulmányok 
képét. Továbbá azt is tudjuk, hogy egy-egy diák peregrinációja során külön-
böző tudományterületekkel is foglalkozhatott. A rendelkezésre álló adataink 
megerősítik azt a feltételezésünket, hogy a debreceni kollégium elsősorban 
lelkészek képzését várta el a külföldi tanulmányoktól. Természetesen a ma-
gyar tudománytörténet szempontjából nem hanyagolható el sem a filozófia, 
sem az orvostudomány vagy a jog külföldi tanulmányozása, hiszen éppen 
ezeknek a nyugat-európai tanulmányoknak köszönhetően maradhatott a 
tiszántúli református közösség az európai szellemi vérkeringés része.   

A hosszú 19. században 1919-ig az angol és skót egyetemeken a teológiai 
képzésben  első szakként 36 alkalommal regisztráltak debreceniek esetében 
teológiai beiratkozást, három filozófiai beiratkozás történt, ketten tanultak 
orvostudományt, és megjelennek a szakképzések is, egy agrár felsőoktatási és 
egy mérnök.101 Svájcban is a teológia volt a debreceniek által leggyakrabban 
választott tárgy, Baselben, Genfben és Zürichben 39-en iratkoztak be ide, 
filozófiát tanultak Bernben, Genfben és Zürichben 6-an, emellett Zürichben 
egy fő természettudományt hallgatott. Svájcban többen folytattak szakmai 
képzést, így a zürichi műegyetemen ketten építőmérnöknek tanultak és egy 

 100 Az adatok gömöri Gy.: Magyarországi diákok angol és skót…, i. m. adattárából 
származnak.

 101 sárközi G.: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken (1789–1919) adatai 
alapján.
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fő vegyészmérnök lett, Bernben és Sankt Gallenben pedig 1-1 fő tanult ke-
reskedelmet.102 A német egyetemeken is megőrizte a teológia a népszerűsé-
gét, összesen 67-en választották ezt a diszciplínát, különösen is kiemelkedik 
Göttingen (29 fő), Berlin (17 fő) és Lipcse (6 fő), ezt követi szorosan a jog, 
63 regisztrációval, főleg Berlinben (39) és Lipcsében 9 fő regisztrált,  majd a 
filozófia 20 beiratkozással. Különösen szembetűnő a debreceniek körében a 
németországi egyetemeken a természet-, műszaki és agrártudományok irán-
ti érdeklődés (Lipcsében, Halléban, Karlsruhéban és Münchenben tanultak 
13-an ezen tudományterületeken), de találunk debrecenieket kereskedelmi 
(12 fő), sőt képzőművészeti felsőoktatásban (7 fő) is.103 Az utrechti egyete-
men tanult debreceniek mindannyian teológushallgatók voltak, egy kivétel-
lel mindannyian a Stipendium Bernardinum teológushallgatóknak fenntar-
tott ösztöndíjasaiként érkeztek az egyetemre.104

I.4. Küldő vagy fogadó?

A jelenkori diákmigrációs tendenciák szerint a magyar felsőfokú oktatási 
intézmények mind küldőként, mind befogadóként működtek.105 A kora új-
korban Magyarország, így Debrecen is elsősorban küldő volt a diákmigrá-
cióban, hiszen a kora újkori protestáns egyetemjárás a hazai iskolarendszer 
hiányosságainak pótlásául szolgált. A debreceni kollégium – még ha csak 
igen csekély számban is – fogadott külföldről diákokat a 18. században. Pol-
gári Mihálynak 1733-ban két cseh szobatársa volt, és 1772. március 31-én 
subscribált Michael Blasek, későbbi cseh szuperintendens. A Türelmi Ren-
delet kiadása után Cseh- és Morvaországból érkeztek még néhányan Debre-
cenbe.106 Svájci teológushallgató a Graubünden kantonból származó Petrus 
Dominicus Rossius à Porta 1753. február 17-én iratkozott be,107 1768-ban 
20 Ft hazautazási segélyt adott a kollégium két további svájcinak, akik egy 
évet és kilenc hónapot töltöttek Debrecenben. 1780-ban és 1785-ban még 
négy svájciról tudunk.108 Egy Philippus Keck nevű diák, aki 1780. április 

  102 hegyi Á.–szögi L.: Magyarországi diákok svájci…, i. m. könyve alapján.
  103 szögi L.: Magyarországi diákok németországi… 1789–1919, i. m.
  104 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m.
  105 2006-ban Magyarország a világ 19. legtöbb külföldi diákot befogadó országa volt. l. 

rédei M.: A tanulmányi…, i. m., 35. A 2005/06-os tanévben 15500 külföldi tanult 
Magyarországon, a többségük Európából érkezett. Uo., 87.

  106 TóTh B.: ’A kollégium története a XVIII…’, i. m., 137.
  107 Bernhard, Jan-Andrea: Rosius à Porta (1734–1806) Ein Leben im Spannungsfeld von 

Orthodoxie, Aufklärung und Pietismus. Zürich, Theologischer Verlag, 2005., 50.
  108 TóTh B.: ’A kollégium története a XVIII…’, i. m., 137.

27-én írta alá a kollégiumi törvényeket, származási helyeként Herborn-Nas-
sovia van feltüntetve. Ő később Józsán teljesített lelkészi szolgálatot.109 Rajta 
kívül egy szebeni görög neve ismert még 1775-ből.110

I.5. Menni vagy maradni?

A kora újkorban a diákok jelentős része tanulmányai befejezése után haza-
tért, ezt támogatóik el is várták tőlük. Többségük teológiai tanulmányaikból 
adódóan lelkészként helyezkedett el, néhányan szép karriert futottak be az 
egyházon belül, akár a püspöki székig is eljuthattak.111 A külföldi képzés 
nem titkolt szándéka volt a debreceni kollégium tanárainak kinevelése. A 
kora újkorban valamennyi későbbi professzora megfordult valamelyik kül-
földi egyetemen.112 Az orvostanhallgatók közül Herczeg János városi taná-
csos lett, Pataki Sámuel lelkészként működött, Apáti Madár Miklós orvosi 
tanulmányokat folytatott, élete végén pedig ispotályi lelkészként szolgált,113 
a többiek feltehetőleg maradtak az orvosi hivatás mellett. Hollandiában je-
lentősebb pályát a debreceni (és a magyarországi) diákok közül csak Cser-
nák László futott be, aki a deventeri illusztris iskolában lett a filozófia és ma-
tematika tanára, akiről a későbbiekben bővebben lesz még szó.114 Angliában 
Oxfordban a Bodlain Könyvtárban alkalmazták keleti kéziratok rendezésére 
Nagykőrösi Uri Jánost, aki valamikor 1771 körül érkezik Angliába, és itt is 
élt 1796-ban bekövetkezett haláláig.115

A debreceni diákok, ahogy a fentebbi példák mutatják, igen jelentős 
létszámban vettek részt a nyugat-európai peregrinációban, de többségük – 
egyházuk elvárásának megfelelően – hazatért, és megszerzett ismereteit volt 
iskolája, egyháza vagy városa szolgálatába állította.

  109 Intézménytörténeti források…, i. m., 618.
  110 TóTh B.: ’A kollégium története a XVIII…’, i. m., 137.
  111 Szilágyi Tönkő Mártont 1699. szeptember 27-én választották meg püspöknek. szinnyei 

József: Magyar írók élete és munkái. Online kiadás: http://mek.niif.hu/03600/03630/
html/sz/sz26642.htm (hozzáférés dátuma: 2020. december 1.)

  112 A tanárok életrajzáról lásd: TóTh B.: ’A kollégium története a XVIII…’, i. m.
  113 oláh R.: ’Újabb adalékok...’, i. m., 4.
  114 Csernákról bővebben lásd a kötet II. 5. fejezetét: Csernák László (1740–1816), deven-

teri professzor és debreceni alapítványa címmel.
  115 Balogh Ferenc: ’Uri János magyar tudós Oxfordban’. Sárospataki Füzetek. 1866/5., 

409–410. 
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II. Pénzügyi támogatások Hollandiában

A hollandiai egyetemjárás irányát az egyetemeken oktató professzorok hír-
neve mellett a fogadó egyetemek által külföldi diákoknak biztosított anyagi 
támogatások is jelentős mértékben befolyásolták. A segítségnek különféle 
formái ismertek: étkezés támogatása vagy teljesen ingyenessé tétele, útikölt-
ség biztosítása, disputák, disszertációk kiadásának finanszírozása, lakhatás 
támogatása, esetleg teljes ellátás. 1766-ból származik az udvari kancellária 
540. referádája, amelyben a holland mellett az angol, a német és a sváj-
ci egyetemek magyar diákok számára biztosított ösztöndíjait is feltüntetik. 
Sajnos ez a kimutatás kizárólag számadatokat tartalmaz, esetleg valamilyen 
megjegyzést tesz az ösztöndíj jellegéről, de pontos neveket nem közöl. Ang-
liában Cambridge-ben és Oxfordban 3-3 kollégiumi helyet és a szükséges 
útiköltséget biztosították. A debreceniek által felkeresett német egyetemek 
közül Heidelbergben és Herbornban 3-3, Brémában minden oda látogató-
nak, Marburgban 3, Odera-Frankfurtban 6-10, Halléban 2, Erlangenben 2 
magyarnak járt ösztöndíj. A svájci Baselben négyen kaptak szállást a Col-
legium Erasmianumban ellátással együtt, Zürichben hárman, Genfben hár-
man és Bernben négyen kaptak valamennyi útiköltséget.116 Debreceniekkel 
kapcsolatos adataink csak Tar Attila 18. századi német egyetemi névsorá-
ból vannak. Ebből kiderül, hogy a marburgi ösztöndíjból több debreceni is 
részesült vagy „szabad asztal” (ingyenes étkezés), vagy útiköltség formájá-
ban.117 1863-tól az Edinburgh-i Egyetem hozott létre két ösztöndíjas helyet 
magyaroknak.118

A következőkben három hollandiai egyetem anyagi támogatását ismer-
tetem részletesebben. Leidenről röviden kívánok szólni, hiszen doktori dol-

  116 finánczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. kötet 
1740–1773. Budapest, MTA, 1899. I. melléklet. A protestánsok alapítványai külföldi 
akadémiákon (1766). 357–359.

  117 Tar A.: Magyarországi diákok németországi…1694–1789, i. m., 266. oldal: Balog 
Ádám: 1757. június 1.–1757. július 14-ig és szabad asztal, Tunyogi Mihály: 1764. júni-
us 1-től 1766. augusztus 17-ig (extra ordinem zugelassen) és szabad asztal, Kuthi And-
rás: 1769-ben csak viaticum; 267. oldal: Marialaky Dániel: csak szabad asztal,  1769. 
december 31-től 1770. augusztus 6-ig, Szilágyi Tönkő István: csak viaticum 1769-ben, 
Rozgonyi Gergely: csak viaticum 1771-ben, Szántó János: csak viaticum 1771-ben, 
Szikszai József: szabad asztal 1770. augusztus 12-től 1771. június 4-ig, Szatmári Ist-
ván: csak viaticum 1773-ban.; 269. oldal: Mocsi Mihály és Szilágyi János 1778-ban 
részesültek ösztöndíjban, de nincsenek erről számlák.

  118 koVács Ábrahám–hörcsik Richárd: ’A debreceni diákok egyetemjárása Skóciában’. 
Confessio, (38) 2014/1., 64.

gozatom ennek az egyetemnek szenteltem, és részletesen bemutattam a ma-
gyaroknak nyújtott segélyeket. Mégsem hagyhatjuk szó nélkül az egyetemet, 
hiszen az egyik legszélesebbkörű ellátást a leideni Staten College biztosította 
lakhatással, teljes ellátással, sőt útiköltség-támogatással. 1703-tól már több 
magyar is megfordult itt, de 1715-től rendszeresen részesültek erdélyiek ösz-
töndíjban, 1734-ig gyulafehérvár/enyedi diákok, majd ettől az évtől kezdve 
kolozsváriak is kaptak még két helyet. Debrecen 1738-ban és 1745-ben is 
próbált saját diákjainak ösztöndíjat szerezni, sikertelenül.119 Mégis volt deb-
receni diákja a Staten College-nek, 1709-ban Johannes Antonius Valesiust 
említik a leideni iratok.120 Valesius cseh származású volt, Szakolcán született, 
de 1703. március 24-én a debreceni törvényeket írta alá.121 

A franekeri magyar peregrináció kutatásával Ferenc Postma foglalkozik, 
az ottani szabad asztal jótéteményében részesült diákok az ő kutatásának 
körét képezi. A franekeri bursában vagy mensa academicán 1774-ig 10, 15, 
majd a rendek kérésére 20 fő kapott naponta ebédet és vacsorát.122 1784-ben 
a franekeriek tájékoztatása szerint 10 magyar tartózkodott az egyetemükön, 
ahol egész éven keresztül, a szünet kivételével, hetente két Károly-aranyat és 
28 stuivert kaptak.123 Nézzük meg tehát a fennmaradó egyetemek, Harder-
wijk, Groningen és Utrecht magyar, ezen belül is debreceni ösztöndíjasait.

II.1. Harderwijk

Az 1231-ben városi rangot nyert Harderwijkben124 az oktatásnak igen ko-
moly hagyományai voltak. A középkorban parokiális iskolát alapítottak, 
melyet a későbbi latin iskola előzményének tekinthetünk. Emellett létrejött 
egy ún. francia iskola is, melyben az oktatott tárgyak gyakorlatiasabbak vol-

  119 Het Archief van Curatoren van de Leidsche Universiteit (a továbbiakban AC) B1 Net-re-
solutiën. Nr. 32.  267.; AC  B1 Bijlagen tot de resolutiën, 1574–1811. Nr. 45. Miután 
Debrecen megismételte kérését, újabb emlékeztető készült a sárospataki, debreceni és 
marosvásárhelyi kollégium helyzetéről. Uo., 1745. április 7.

  120 AC A2 680. Acta van het Collegie der Theologie Nr. 680. 633.
  121 Intézménytörténeti források…, i. m., 366.
  122 Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban TiREL), Sárospa-

tak; A XII/3613. Nr. 100. 1766. július 9. A bursáról bővebben lásd: PosTma, F.: ’Ma-
gyarok és a franekeri…’, i. m., 115.

  123 TtREL I. 1. b. Egyházkerületi közgyűlési iratok 37. dossz. Hollandiai alapítványok 
673. sz.

  124 duinkerken, J.: ’De plaats van de Gelderse Universiteit in de Harderwijkse samenle-
ving’. In: Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse universi-
teit in Harderwijk (1648–1811), Szerk. BoTs, J. A. H.; eVers, M.; frijhoff, W. Th. M.; 
keVerling Buisman, F.; kuys, J., Hilversum, Verloren, 2000, 38.

II. Pénzügyi támogatások Hollandiában



34

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

35

tak, inkább a kereskedelmi ismeretekre helyezték a hangsúlyt. Később egy 
alnémet iskolát is létrehoztak, ahol írni, olvasni és számolni tanították a 
diákokat, és ahol a szülőknek minden egyéb készség elsajátításáért külön 
fizetniük kellett. Természetesen nem mindenki engedhette meg magának, 
hogy gyermekét ezen iskolák valamelyikébe járassa. A szegényebb harder-
wijki polgárok diakóniai és ún. szegény iskolákba küldték gyerekeiket.125

 A régi latin iskolából 1600-ban Johan Sturm humanista modellje 
alapján jött létre egy illusztris iskola, melyből 1648. április 12-én a leideni 
egyetem mintájára négy fakultással rendelkező egyetemet alapítottak. Ettől 
kezdve Gelre tartomány is önálló, doktori cím adására jogot szerző intéz-
ménnyel rendelkezett.126 Az egyetem 1812. február 25-ig állt fenn ebben a 
formában, amikor is Napóleon hónapokkal korábban hozott rendelkezése 
értelmében bezárták az egyetem kapuit.127

 Fennállása bő másfél évszázada alatt a harderwijki egyetem – a többi 
hollandiai egyetemmel összehasonlítva – a legkevesebb diákkal rendelkezett. 
A beiratkozottak száma soha nem lépte túl évente átlagosan a 60 főt. A di-
ákság 31%-a Gelre tartományból származott, 43%-a Hollandia valamelyik 
másik tartományából jött, és csak 24%-a volt külföldi. A fennmaradó 2% 
vagy ismeretlen eredetű volt, vagy az egyetem dolgozója.128 Maga a tartomá-
nyi elit is inkább a leideni vagy az utrechti egyetemen tanult.129    

 A fent említettekből jól látszik tehát, hogy Harderwijk holland vi-
szonylatban nem számított jelentős felsőoktatási intézménynek, ugyanakkor 
külföldről mégis jelentős számban keresték fel, hiszen a beiratkozottak közel 
negyede Hollandia határain túlról érkezett. Tudjuk, hogy magyar diákok is 
megfordultak a harderwijki egyetemen, ezért érdemes megvizsgálni, milyen 
szerepet töltött be az egyetem a magyar diákok kora újkori hollandiai pe-
regrinációjában.130 A vizsgálatot két szempont alapján végezhetjük. Egyrészt 

  125 Uo., 42.
  126 Az egyetem alapítása a Gelre tartományon belüli partikuláris érdekekkel szemben va-

lósulhatott meg. A tartomány ugyanis a középkortól kezdve négy saját önkormány-
zattal rendelkező tartományi részből, ún. kwartierból állt. (Ezt a kwartiert fordította 
Zoványi helytelenül helyiségnek). Veluwe kwartier támogatta anyagilag a harderwijki 
illusztris iskolát, de az önálló egyetem csak a vesztfáliai békét követően valósulhatott 
meg, amikor is a tartományban maradó három kwartier közös jóváhagyásával egyete-
mi rangra emelték a harderwijki illusztris iskolát. eVers, M.: ’Inleiding’. In: Uo., 9.

  127 frijhoff, W. TH. M.: ’De betekenis van de Harderwijkse universiteit in nationaal 
perspektief’. In: Uo., 15–16.

  128 Uo., 18.
  129 Uo., 17.
  130 Hasonló vizsgálatra már vállalkozott Zoványi Jenő is a 19. század végén, tanulmá-

nya viszont csak másodlagos szakirodalmi forrásokon alapult. Lásd: zoVányi Jenő: 
’A Harderwijki Egyetem magyarországi hallgatói’, Irodalomtörténeti Közlemények, 
1891/4., 433–436. 

meg kell nézni a beiratkozott diákok számát, az egyetemen eltöltött idejét és 
tanulmányát, másrészt ki kell térni az egyetemi támogatások rendszerére. 

Az Album Studiosorum alapján mindössze 36 magyar diákról tudunk, 
akik az 1648. szeptember 29. és 1790. április 17. közötti időszakban irat-
koztak be az egyetemre,131 1740. október 17-től ráadásul ingyenesen.132 Ezen 
kívül még három diákról feltételezhetjük, hogy tanult, vagy legalábbis dispu-
tált Harderwijkben.133 Ez a szám nagyon csekély a többi egyetemen beirat-
kozott magyar diák számához képest, hiszen például Franekerben, ahol a 
legtöbb magyar tanult, a 17–18. században kb. 1233 diák nevét ismerjük.134 
A harderwijkben megfordult magyar diákok legalább fele valamelyik erdélyi 
kollégiumból érkezett. Debreceniek mindössze hatan voltak, az első beirat-
kozó Száki Ferenc volt 1661-ben, ezt követően majd a 18. században jött 
Debrecenből öt hallgató, akik közül hárman ösztöndíjasok lettek.135

A diákok egyetemen eltöltött idejéről a recenzálási listák, valamint a Fra-
terhuisben lakó diákoknál az egyetemi oeconomus számlái adnak felvilágo-
sítást. A recenzálási lista, más egyetemekhez hasonlóan, az adott tanévben 
az egyetemen tartózkodó diákokat sorolta fel. Harderwijkben a recenzálás 
általában június folyamán történt.136 A recenzálásra – akárcsak a többi egye-
temen – azért volt szükség, mert a diákok csak így részesülhettek az egyetemi 
kiváltságokban. A 17. századi recenzálási listák alapján azt látjuk, hogy a 
magyarok – két kivételtől eltekintve – nem maradtak a beiratkozást követő 
recenzálásig Harderwijkben. Hosszabb tartózkodásra csak a magyaroknak 
biztosított ösztöndíjas hely megszerzését követően került sor. A recenzálási 

  131 Az első diák Székelyhidi Tofeus Mihály [Michael Tophaeus], az utolsó Szalai Pál [Paulus 
Szalai] volt. Gelders Archief (továbbiakban GldA) 0013 Academie te Harderwijk, 
2. 2. 2. 137 Album Studiosorum. Nyomtatásban megjelent: Album Studiosorum 
Gelro-Zutphanicae MDCXLVIII–MDCCCXVIII: accedunt nomina curatorum et 
professorum per eadem secula/cura ePen, D. G. Van, Hagae-Comitis, apud Jacobum 
Hoekstra, 1904. 

  132 GldA, 0013 Academie te Harderwijk, 2. 2. 1. 53. Besluiten van de Academische Senaat, 
1732–1752, 261.

  133 Daniel Hester 1688-ban, Borosnyai Nagy Zsigmond 1735-ben és Bányai István 1740. 
október 15-én. Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 203–
204. Ezt a diáknévsort még egy beiratkozott diák nevével kell kiegészíteni: Bátori József 
[Josephus Batori] 1769. április 7-én regisztráltatta magát, mint teológushallgató. 
GldA, 0013 Academie te Harderwijk, 2. 2. 2. 137. Album Studiosorum 1648–1812, 75.

  134 Uo., 19.
  135 Száki Ferenc, Veszprémi Sámuel, Setze István, Kőrösi Úri János, (Matolcsi) Balogh 

Ádám, Szalai Pál, lásd: Uo., 203–205.
  136 Kivéve Apáczai Csere Jánost (1651. április 17.) és Ternyei Andrást (1662. április 18.), 

akik a beiratkozásukat követően azonnal recenzáltak is. GldA 0013, 2. 2. 2. 139. Liber 
recensorum, examenrooster, 1650–1753.
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listák és az oeconomus számlái alapján azt mondhatjuk, hogy az ösztöndíja-
sok általában egy vagy két évig tartózkodtak Harderwijkben. Természetesen 
itt is találunk kivételt. A debreceni kollégium diákja, Kőrösi Úri János, már 
a beiratkozása előtt, 1750. szeptember 1-én ösztöndíjat nyert Harderwijk-
ben,137 a rákövetkező két évben beiratkozás nélkül recenzált,138 majd 1753-
ban beiratkozott,139 1754-ben recenzált,140 ezt követően 1755-ben141 újból 
beiratkozott. Elég különös a kétszeri beiratkozás, mivel a nevére 1750-től 
kezdve folyamatosan állítottak ki számlát egészen 1756. június 9-ig.142  

Az egyetem jelentőségét a magyar diákok peregrinációjában tehát nem 
elsősorban a diákok számában kell keresnünk. Sokkal fontosabb tényező a 
diákok tanulmányainak és doktorálásának a vizsgálata. Ahogy a recenzálási 
listákból kitűnik, egy-egy magyar diák csak a 18. században töltött hosszabb 
időt Harderwijkben a magyaroknak folyósított ösztöndíjnak köszönhetően. 
A diákok képzésében fontos szerepe volt az egyetem professzorainak, első-
sorban Bernard Sebastiaan Cremernek (1683–1750), aki – a diákok számá-
ra kiállított számlák tanúsága szerint – segített a diákok anyagi helyzetén. 
Bár rövid időt töltöttek Harderwijkben a magyarországi diákok, mégis igen 
magas az ott doktoráltak száma. 1651–1787 között tizenketten szereztek 
doktori fokozatot: 3 teológus, 6 orvos, 1 filozófus, 2 jogász, ebből két debre-
ceni volt, Száki Ferenc, aki teológiai és Kőrösi Úri János, aki filozófiai, majd 
teológiai doktorátust szerzett.143 Harderwijk neve sajnos – nem egészen jogo-
san – összefonódott a gyorsan és olcsón megszerezhető doktori oklevelekkel. 
Ennek okát Willem Frijhoff is vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy 
bár valóban olcsó volt a doktorálás költsége, de a Harderwijkben doktorálók 
magas számát nemcsak ez magyarázza. Sokkal fontosabb ok, hogy az egye-
temi tanulmányok és a doktorálás a 19. századig nem kötődtek ugyanahhoz 
az egyetemhez. A 17. század második felétől a korábban Franciaországban 
doktoráló észak-holland diákok is – a Hollandia és Franciaország között 
egyre jobban kiéleződő politikai ellentét miatt – inkább közelebbi egyetemet 
kerestek, így jutottak el Gelre tartomány egyetemére, ahol a már korábban 
befejezett egyetemi tanulmányaik megkoronázásaképpen doktori oklevelet 

  137 GldA, 0013. 2. 1. 3. 30. Rekeningen 25–46 van W. ten Holthe, 1728–1751.
  138 1751. június 26-án és 1752. június 28-án GldA, 0013. 2. 2. 2. 139.
  139 1753. február 28-án GldA, 0013. 2. 2. 2. 137.
  140 1754. június 29-én GldA, 0013. 2. 2. 2. 140. Liber recensorum, examenrooster, 1754–

1811.
  141 1755. június 18-án GldA, 0013. 2. 2. 2. 137.
  142 GldA, 0013. 2. 1. 3. 35. Rekeningen 1-26 van R.C.W. de Wolff van Westerrode, 

1752/1753–1777/1778.
  143 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 201., 203., 205.

szereztek.144 A magyarországi diákok esetében is hasonló tényezőt vélhetünk 
felfedezni: miután valamelyik népszerűbb holland egyetemen tanultak, csak 
doktorálni mentek Harderwijkbe, ahol valóban olcsóbban lehetett doktori 
címhez jutni, ugyanakkor a doktori vizsgát itt sem lehetett kihagyni. 

Egy egyetem peregrinációban betöltött fontosságát mutatja a diákok-
nak nyújtott támogatások rendszere. A harderwijki egyetem más holland 
intézményekhez hasonlóan önálló önkormányzattal rendelkezett, az egye-
temi polgárok különféle kiváltságokat élvezhettek. Az egyik ilyen kiváltság 
az önálló egyetemi bíróság (forum privilegiatum) léte, miszerint az egyetemi 
polgárok felett nem a városi magisztrátus, hanem az akadémiai szenátus gya-
korolta a bírói jogkört. A professzorok enyhébb büntetéseket is kiszabhat-
tak, sőt a Linnaeus-toronyban még fogva is tarthatták a renitens diákokat.145 
Magyar diákok körében egy ilyen peres ügyről tudunk. A debreceni Száki 
Ferencet [Franciscus Zakius] szállásadója, Johan Toll citálta bíróság elé egy 
ki nem fizetett számla miatt 1668. július 20-án. A letartóztatott Száki elis-
merte a számlát, és megígérte annak kifizetését két hónapon belül, összesen 
204 gulden, 18 stuiver és 12 duit-öt. Miután Száki esküt tett, szabadon bo-
csátották.146 

Száki és több más magyar nevét szerencsére sokkal kedvezőbb körülmé-
nyek között is említik az egyetemi források. Akárcsak a többi hollandiai 
egyetemen, úgy Harderwijkben is pénzzel segítették az egyetemi szervek a 
diákok tanulmányait. Az előbb már említett Száki Ferenc azzal a kéréssel 
fordult az egyetemi szenátushoz 1667. november 19-én, hogy ingyen dokto-
rálhasson, és ígéretet tett arra, hogy a promóció költségét hazatérve megtéríti 
az egyetemnek.147 A szenátus öt nappal később úgy döntött, hogy engedélye-
zi az ingyenes doktorálást.148 1753. február 27-én szintén szenátusi határozat 
alapján szerzett ingyen filozófiai doktori címet a debreceni Kőrösi Úri János 
[Johannes Nagi Uri].149 Kőrösi Úri egyébként még kétszer részesült a kuráto-
rok anyagi támogatásában. Először 1753. június 13-án 100 guldent kapott, 
miután summa cum laude védte meg a filozófiai doktori értekezését, majd 
1756. június 9-én 25 gulden egyszeri támogatásban részesült.150

  144 frijhoff, W. TH. M.: ’De betekenis…’, i. m., 27–28.
  145 duinkerken, J.: ’De plaats…’, 43.
  146 GldA, 0013. 2. 2. 1. 49. Besluiten van de Academische Senaat, 1666–1694., 28r.
  147 Uo., 18r.
  148 Uo., 18v.
  149 GldA, 0013. 2. 2. 1. 54. Besluiten van de Academische Senaat, 1752–1766., 18.
  150 GldA, 0013. 2. 1. 2. 2. Register van besluiten van de curatoren, 1688 oktober–1787, 

424. és 456.
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Szintén jelentős pénzügyi segítséget jelentett a diákoknak, ha a dispu-
tációik kiadását pénzzel támogatta az egyetem. Veszprémi Sámuel [Samuel 
Vespremi] 1729. január 29-én 19 gulden, 4 stuivert kapott, hogy Cremer 
professzor elnöklete alatt disputáljon, majd szintén ő részesült 16 gulden és 
10 stuiverben Ens professzor elnöklete alatt folytatott disputációjáért 1729. 
március 21-én.151 Néhány hónappal később a kurátorok jóváhagyásával 
Cremer professzornak fizetett az egyetemi oeconomus 36 guldent, melyből 
Veszprémi [Vepreemi] disputációjának költségét kellett fedezni.152 Ugyan-
csak Cremer professzornak fizettek 25 guldent 1730. október 24-én Szécsei 
István [Setexi] disputációjának támogatására.153 Kilenc évvel később Jancsó 
Mihály [Michael Jantso] a kurátorok határozata szerint 50 guldent kapott a 
disputációja kiadására.154

A legjelentősebb anyagi segítség, mely több hallgatót is vonzott, a diákok 
éves ellátása volt az ún. Fraterhuisben. Itt eredetileg a Geert Grote alapította 
Közös élet testvérei (Fraters van het Gemene Leven) begárd csoport tagjai él-
tek, akik a városi latin iskola növendékeit szállásolták el, valamint segítették 
tanulmányaikban. Harderwijk városa 1580 körül tért át a protestáns hitre, 
így a korábban római katolikus egyházi tulajdonban lévő ingatlanok városi 
kezelésbe kerültek. A Fraterhuisből ugyan a szerzetesek elmentek, de 1600-
ban a város úgy döntött, hogy a konfiskált egyházi javakból származó jöve-
delem harmadát szegény diákok szállásának biztosítására adja, s a diákokat 
a Fraterhuisben helyezték el.155   

Magyarországi diákok felvételéről a Fraterhuisbe először 1737. május 
17-én rendelkeztek a kurátorok aktái.156 Az ellátást nyert két magyar di-
áknak évente 50 guldent biztosítottak. 1739-ig féléves ciklusban fizették a 
pénzt, majd egy 1739. június 16-án kelt határozat értelmében negyedéven-
ként részesítették a diákokat ösztöndíjban.157 A negyedéves kifizetésekkel a 
pénzzel való visszaélést kívánták a gondnokok megelőzni. Ha valaki meg-
kezdett ugyanis egy félévet ösztöndíjasként, akkor megkapta az egész félévre 
szánt pénzt, viszont elvileg semmi nem kötelezte arra, hogy továbbra is az 
egyetemen maradjon. Erre enged következtetni legalábbis az 1740. június 
9-én kelt kurátori határozat, mely megerősíti a negyedéves kifizetésekről 

  151 GldA, 0013. 2. 1. 3. 32. Bijlagen bij de rekeningen van W. ten Holthe, 1719–1730.
  152 Uo. és GldA, 0013. 2. 1. 3. 30. 
  153 Uo.
  154 Uo.
  155 mars, K. H. M.: ’De Latijnse School en het Fraterhuis van Harderwijk’. Archief voor 

de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, (16) 1974, 159, 224. 
  156 GldA, 0013. 2. 1. 2. 2. 
  157 Uo., 273–274.

hozott rendelkezést, és úgy rendelkezik, hogy Jancsó Mihálynak [Michael 
Jantso] – akit máshova hívtak, ezért elhagyja Harderwijket – még kifizetik 
a megkezdett negyedévet, de több pénzt már nem kap.158 Az ötvengulde-
nes éves támogatást 1743. május 21-én az enyedi kollégium kérésére még 
25 guldennel megemelték, így az elkövetkező években összesen 75 guldent 
kaptak a Fraterhuisben lakó magyarok.159 1758. április 10-ig rendszeresen 
találkozunk magyar nevekkel az oeconomus számadáskönyveiben, bár 1750 
és 1758 között az eredetileg megállapított két magyar helyett csak egy-egy 
embert említenek a források.160 Ezután sokáig üres volt a magyarok helye, 
majd 1762 júniusától egy Joan Reinarts nevű hollandot finanszíroznak a 
magyaroknak fenntartott ösztöndíjas helyen.161 1769 szeptemberében újabb 
magyar érkezett, Berta István [Stephanus Berta], akinek a kurátorok 150 
guldent adtak egy évre, ténylegesen viszont csak ¾ évet fizettek ki neki, ösz-
szesen háromszor 37 guldent és 10 stuivert.162 Újabb hosszabb szünet követ-
kezett, és egy Van de Wall nevű holland kapta az évi 150 guldent.163 1773. jú-
nius 16-án foglalkoztak az egyetemi kurátorok Szathmári Papp Mihály [Mi-
chaël Pap Stathman] kolozsvári professzor egy évvel korábban kelt levelével 
(1772. augusztus 16.), melyben Szathmári Papp afelől érdeklődött, vajon 
az egyetem ad-e még támogatást egy vagy két magyar diáknak, és ha igen, 
akkor mekkora összegű támogatásról lehet szó. A kurátorok azt válaszolták, 
hogy egy vagy két magyar diák, ha jó magaviseletüket tanúsítvány igazolja, 
fejenként 75 gulden támogatásban fog részesülni, melyet részletekben ne-
gyedévente fizetnek ki nekik.164 A kurátorok tartották szavukat, ugyanis a 
kolozsvári Soós István [Stephanus Zoois] két nappal beiratkozása165 után 
máris ösztöndíjban részesült, amit két éven keresztül folyósítottak neki.166 
Nemsokára újabb kolozsvári diák kapott ösztöndíjat, Szalontai Józsefnek 
[Josephus Szalonthai] 1776 májusában ¾ évre 56 és fél guldent fizettek.167 
A következő tizennégy évben megint nem volt magyar diákja a harderwijki 
egyetemnek. Az egyetem történetében az utolsó magyar, a debreceni Szalai 

  158 Uo., 275.
  159 Uo., 329.
  160 Kőrösi Úri Jánost [Johannes Nagy Uri] 1750. szeptember és 1756. június 9. között 

(GldA, 0013. 2. 1. 3. 30. és GldA, 0013. 2. 1. 3. 35.), valamint Balogh Ádámot [Adam 
Balogh] 1757. június 1. és 1758. április 10. között említik a források. Uo.

  161 Uo.
  162 Uo.
  163 Uo.
  164 GldA, 0013. 2. 1. 2. 2. 
  165 1774. december 19. GldA, 0013. 2. 2. 2. 137.
  166 GldA, 0013. 2. 1. 3. 35. 
  167 Uo.
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Pál [Paulus Szalai] 1790. április 17-én iratkozott be. 1790. június 5-én azzal 
a kéréssel fordult a szenátushoz, hogy tanulmányai folytatásához segítséget 
kapjon.168 Június 9-én a kurátorok,169 majd június 22-én a szenátus is azt a 
határozatot hozta, hogy Szalainak tanulmányai folytatására egy évre 100 
guldent adnak, vagyis negyedévente 25 guldent fizetnek, az első kifizetésre 
pedig 1790. július 1-én kerül sor, valamint a Fraterhuisben lakhat.170 Szalai 
a számlák tanúsága szerint egy évig maradt Harderwijkben, és ténylegesen 
csak 50 guldent fizettek ki neki.171

Az egyetem végül a diákok útiköltségéről is gondoskodott. A debreceni 
diák, Balogh Ádám [A. Balogh] Van Westervelt kurátor tudtával negyedéves 
ösztöndíjat, 18 gulden, 15 stuivert kapott Magyarországra való utazására 
1758. április 10-én.172 Valószínűleg a többi ösztöndíjas is kaphatott pénzt, 
mégpedig úgy, hogy utolsó negyedévi ösztöndíját erre használhatta, mivel a 
számadáskönyvek többször említik a magyarok távozását, de bizonyosat en-
nek a pénznek a felhasználásáról nem tudunk. Az anyagi támogatás mellett 
a diákok biztonságos elutazásával is törődött az egyetemi szenátus. 1742. 
április 12-én kelt latin nyelvű útlevelet adott Imre Sámuelnek [Samuel Imreh] 
és Szabó Istvánnak [Stephanus Zabo], melyben megerősítették, hogy a két 
diák az egyetem hallgatója, és kérik a városok, falvak és más egyéb helyek 
elöljáróit, hogy az ifjak holmijukkal minden késedelem nélkül átutazhassa-
nak a helységen.173 Ennek az útlevélnek a szövegével teljesen megegyező úti 
okmányt állított ki a szenátus 1744. június 30-án Herepei Istvánnak [Ste- 
phanus Herepei],174 1747. június 14-én Váráshelyi Sámuelnek [Washellyi] 
és Henter Lászlónak [Henter],175 1749. szeptember 10-én pedig Bibarczfal-
vi Szabó Jánosnak [Johannes Szabó Bibarczfalvi], valamint Vizsolyi Bárány 
Andrásnak [Andr. Báránij Wisollyi].176

A harderwijki egyetem – a fentebbi példákból is jól láthatóan – kivette 
részét a magyar peregrinusok ellátásából. Az előbb már vizsgált számadatok-
ból látszik ugyanakkor az is, hogy az egyetem – mind a holland egyetemek 
viszonylatában, mind a magyar peregrinációban betöltött súlyát tekintve – 
meg sem közelítette Franeker, Utrecht vagy akár Leiden jelentőségét. Bár 

  168 GldA, 0013. 2. 2. 1. 56. Besluiten van de Academische Senaat, 1784–1796, 333. 
  169 GldA, 0013. 2. 1. 2. 3. Register van besluiten van de curatoren, 1788–1799, 54–56.
  170 GldA, 0013. 2. 2. 1. 56. 
  171 GldA, 0013. 2. 1. 3. 38. Rekeningen 1–10, 12–13, 19 en 24.30 van A. P. van Westervelt 

1778/79–1807.
  172 GldA, 0013. 2. 1. 3. 35. 
  173 GldA, 0013. 2. 2. 1. 53. 
  174 Uo., 378.
  175 Uo., 462.
  176 Uo., 528.

igen csekély számú magyar – és így debreceni is – tanult Harderwijkben, de 
a beiratkozott magyarok számával arányban magas a doktoráltak száma. Ez 
utóbbi tény, valamint az egyetem magyaroknak, köztük debrecenieknek is, 
nyújtott rendszeres anyagi támogatása a harderwijki egyetemet mégis a ma-
gyar diákok hollandiai peregrinációjának jelentős tényezőjévé teszi.

Magyar ösztöndíjasok Harderwijkben
(a debreceni diákok nevét kurziváltuk)

név beiratkozás recenzálás számlák kelte

Jantsó 
Mihály

1738. október 6. 1739. június 27. 1738. októ-
ber–1740. október

Pelsőtzi János 1738. október 6. 1739. június 27.
1740. június 18.

1738. októ-
ber–1740. október

Imre Sámuel 1740. október 
15.

1741. június 28. 1740. októ-
ber–1742. április 15.

Szabó István 1740. október 
15.

1741. június 28. 1740. októ-
ber–1742. április 15.

Dési István 1742. szeptem-
ber 10.

1743. június 29. 1742. szeptember 
10.–1743. december 

30.

Herepei 
István

1742. szeptem-
ber 10.

1743. július 3. 1742. szeptember 
10.–1744. június 28.

Vásárhelyi 
Sámuel

1744. szeptem-
ber 29.

1745. június 19. 1744. június 28.–
1746. július 9.

Henter 
László

1744. szeptem-
ber 29.

1745. június 19. 1744. június 28.–
1746. július 9.

Toldi István 1746. szeptem-
ber 13.

1747. június 17. 1746. szeptember 
12.–1748. április 13.

Kovásznai 
István

1746. szeptem-
ber 13.

1747. június 17. 1746. szeptember 
12.–1748. április 13.

Vizsolyi 
Bárány 
András

1748. október 
29.

1749. január 1.–
1749. október 1.
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Bibarczfalvi 
Szabó János

1748. október 
29.

1749. január 1.–
1749. október 1.

Kőrösi Úri 
János

1753. február 
28.

1755. június 18.

1751. június 26.
1752. június 28.
1754. június 29.

1750. szeptember 
1.–1756. június 9.

Balogh Ádám 1757. augusztus 
7.

1757. június 1.–
1758. április 10.

Berta István 1769. június 23. 1769. szeptember 
1.–1770. március 1.

Soós István 1774. december 
19.

1775. június 21. 1774. december 
22.–1776. december 

18.

Szalontai 
József

1775. augusztus 
15.

1776. május

Szalai Pál 1790. április 17. 1790. június–1791. 
június

II.2. Groningen

A Habsburg-uralom alól felszabaduló észak-németalföldi tartományokban 
igen hamar igény mutatkozott a szellemi élet protestáns műhelyeinek megte-
remtésére. A felsőfokú oktatás hiánya Groningenben már a 16. század végén, 
a 17. század elején égető problémának tűnt, ezért 1609-ben a rendi gyűlés 
(Staten Generaal) határozatot hozott, miszerint Groningen város és a kör-
nyező területek (Ommeland), melyek egy tartományt képeztek (Stad en Lan-
de), diákjai 100 guldent kaptak, ha Leidenben, Franekerben vagy Brémában 
tanultak, illetve 150 guldenben részesültek, ha a nevezett három egyetem he-
lyett más felsőoktatási intézményt kívántak meglátogatni. Az 1609-es végzés 
46 diák nevét sorolja fel, akik tanulmányaik folytatására ösztöndíjat nyertek 
a rendektől.177 Alig telt el három év, amikor is már szóba került egy önálló 
kollégium felállítása néhány fakultással.178 A Groningeni Egyetem ünnepé-
lyes megnyitására mégis további két évet kellett várni, amire végül 1614. 
augusztus 23-án került sor a város közepén álló Martinikerkben.179

  177 jonckBloeT, W. j. a.: Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen. Groningen, J. B. 
Wolters, 1864, 28–29.

  178 Uo., 30.
  179 Uo., 36.

Alig fél évvel az egyetem alapítása után Groningen város és Ommeland 
rendjei döntöttek egy bursa ’beneficium mensa publica’ – tulajdonképpen 
a mai menza elődje – felállításáról, mely 40 diákot lát el. Az ellátásról egy 
oeconomus gondoskodik, a rendek bérelnek vagy vesznek egy házat, a tarto-
mány évente 55 guldent fizet minden diák után, valamint 6-7 szekér tőzeget 
biztosít a fűtésre. Ezenkívül a diákok 45 guldent adnak még az oeconomus-
nak, aki az ételéről és italáról, a szolgákról és szolgálólányokról, valamint a 
háztartás fenntartásáról gondoskodik.180

A bursának megfelelő helyet találtak a Broederskerkhoffon, amiért az 
egyetemi gondnokok 3036 guldent fizettek a tulajdonosnak, egy bizonyos 
E. Joncker Sicko Pansernek. A bursa egészen 1813-ig ebben a házban üze-
melt.181

A bursában étkező diákok számát, valamint ellátásuk körét az elkövetke-
ző években többször is szabályozták. 1628. december 20-án a bursa diákjai-
nak számát 40-ről 60-ra emelték, ahol 30 hazai és 30 idegen (nem a városból 
és a tartományból származó) is étkezhetett.182 A hatvanas létszámot a kö-
vetkező években csökkentették: 1658-ban 54-re, 1673-ban 30-ra. 1698-ban 
volt ugyan szó a létszám 40-re emeléséről, erre azonban nem került sor.183

Alapításakor a bursa nem volt teljesen ingyenes, csak az étkezések költsé-
gének felét állták, a következő évek határozatai viszont egyértelműen bizo-
nyítják, hogy bizonyos számú diák teljesen ingyen étkezhetett (volle burse), 
míg mások fél áron kaptak ételt (halve burse). Az első említést az ingyenesen 
étkezőkről egy 1666-ból származó határozat teszi, miszerint 20 ember még 
két évig maradt jogosult erre a kiváltságra,184 de az újonnan kiváltságot szer-
zők számát már 6-ra csökkentették. A következő években újra emelték a 
teljes ellátást bírók számát, 1698-ban 7-en, 1700-tól 10-en, 1717-től 15-en, 
1722-ben 20-an, majd 1723-tól 23-an élvezték a szabad asztalt az ott étkező 
30 ember közül.185 

A szabad asztal használatát is szabályozták a kurátori rendelkezések. 
1668. február 28-án az a döntés született, miszerint senki nem élvezheti 6 
évnél tovább a szabad bursát, és senki sem kaphat 10 évnél hosszabb ideig 

  180 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (továbbiakban RGCGA), Toe- 
gangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2. 1. 3. 35. Resolutiën ra-
kende de provinciale burse, register van resolutiën der staten van Stad en Lande en het 
college van curatoren betreffende de burse, 1615. febr. 28.–1770. april 9.

  181 jonckBloeT, W. j. a.: Gedenkboek…, i. m., 406–407.
  182 RGCGA, 47. 2. 1. 3. 35. 
  183 Uo., 1698. április 1.
  184 Uo., 1666. február 21.
  185 Uo., 1743. február 18.
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jogot a fél asztalra vagy a tartomány bármely más stipendiumára.186 Hogy 
a visszaéléseknek elejét vegyék, 1702-ben az oeconomus csak a kurátorok 
írásbeli engedélyével rendelkezőket engedte asztalhoz,187 később, 1719-től a 
fél asztalra jogosultak neve mellé a beiratkozáskor az Album Studiosorum-
ban is fel kellett a kiváltságot tüntetni. Szintén ugyanebben a rendeletben 
határozták meg, hogy a fél bursát élvezők az oeconomusnak megfizetik vagy 
garanciát vállalnak a fél asztal kifizetésére, továbbá megismételték a 17 év-
vel korábban hozott határozatot, miszerint a teljes bursát csak a kurátorok 
írásbeli engedélyével lehet igénybe venni.188 1728-ban már a professzorok 
írásbeli engedélyéről szólnak a határozatok.189 1720. július 22-én a bursában 
étkezőket három asztalhoz osztották be. Az újonnan érkezetteket a legutol-
só asztal legutolsó helyére rakták (itt kapták a legkevesebb támogatást), és 
innen lehetett feljebb jutni, vagyis több támogatást szerezni az étkezéshez. 
Bár a rendelkezést 1720-ban rögzítették, a gyakorlat – ahogy a magyarok 
példája is mutatja a lenti táblázatban – már a megelőző években is élt. A 
diákok ekkor 60 guldent adtak egy évre, de egyszerre csak egy negyedévi 
étkezési díjat fizettek ki.190 Mivel a szabad vagy félszabad asztal használa-
ta kiváltságnak számított, csak a legkiválóbbak nyertek erre lehetőséget, az 
alumnusokra vonatkozó törvények ezért félévenként a bursát látogatók vizs-
gáztatását írták elő. A vizsgákat egészen 1673-ig rendszeresen meg is tartot-
ták, majd újra 1790-ben vezették be őket.191 További feltétele a szabad asztal 
használatának, hogy a bursa diákjai az egyetemi törvények felolvasásakor 
kötelesek voltak jelen lenni, különben elveszítették kiváltságukat.192 A bursa 
használatára jogosultságot szerzők, de az oeconomusnál hat héten belül nem 
jelentkezők elestek a szabad asztaltól.193 Ha valaki 14 napon túl (a szünetet 
kivéve, ami hosszabb volt, mint két hét) nem jelent meg a bursában, az oeco-
nomus értesítette a kurátorokat, akik döntöttek a további intézkedésekről.194

A bursáról szóló határozatok az étkezések rendjét és a heti menüt is meg-
szabták. A kezdeti években napi háromszori étkezést tettek lehetővé: reggelit, 
ebédet és vacsorát biztosítottak a diákoknak, mivel azonban a reggeli iránt 

  186 Uo., 1666. február 28.
  187 Uo., 1702. február 21.
  188 Uo., 1719. február 18.
  189 Uo., 1728. február 17.
  190 RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college 

van curatoren, 1700. febr. 20.–1750. mei 28.
  191 jonckBloeT, W. j. a.: Gedenkboek…, i. m., 414.
  192 RGCGA, 47. 2. 1. 3. 35., 1717. július 23.
  193 Uo., 1731. január 25.
  194 Uo., 1770. április 9.

nem mutatkozott érdeklődés, így azt megszüntették.195 Az ebédet egy 1672-
es irat szerint délelőtt 10-kor szolgálták fel, a diákok többszöri tiltakozása 
ellenére is. Csak 1688-ban született olyan határozat, miszerint a szombatot 
és a vasárnapot kivéve, amikor 11 órakor kezdődött az ebéd, a többi napon 
12 és délután 1 között lehetett étkezni. 1758-ban a diákok azt kérték, hogy a 
vacsorát este 7-ről 8 órára tegyék át, ezt viszont az egyetemi szenátus eluta-
sította. Az étkezés előtti imák sok nehézséget okoztak. Gyakran elmaradtak, 
mivel rendszerint az újonnan érkezettekkel akarták elmondatni az imát, to-
vábbá túl hosszúnak találták, és ez gyakran rendbontáshoz vezetett, amiért is 
1767-ben egy rövidebb imádságot vezettek be.196 A menüt nem nevezhetjük 
túl változatosnak: nyers vagy pácolt húst, hutspotot (zöldséges egytálétel) és 
szürke- vagy zöldborsót, vajat, fehér- vagy zöldsajtot, kenyeret és pénteken 
halat szolgáltak fel, mellé sört, évente kétszer pedig francia bort kaptak. A 
menü minősége ellen többször is panaszt tettek a diákok, mivel szerintük 
vagy túlsütötték, vagy nyersen szolgálták fel az ételt, esetleg romlott volt a 
hús. Ezenkívül olykor az oeconomusszal is összetűzésbe keveredtek, aki nem 
figyelt a panaszaikra, sőt néha még meg is pofozta őket.197

A bursában étkező magyarokról az első bejegyzés 1658. november 3-án 
kelt, amikor is a debreceni Csedregi Péter [Petrus Tsedregius] kérését tár-
gyalta az egyetemi szenátus. Csedregi a rektornak előadta, hogy szűkölkö-
dik, mire a rektor a gondnokokkal folytatott tárgyalás után télire megadta a 
szabad bursa használatát, valamint egyheti pénzt rendelt neki.198 Az utolsó 
magyarra a bursában 1783-ban találunk említést, egy bizonyos Szakloncy 
(valószínűleg Szaklányi Zsigmond) nyerte el a szabad asztal használatát.199 
A szenátusi jegyzőkönyvek nem túl gyakran foglalkoztak a diákok szabad 
asztal használatával (ez inkább a kurátorok feladata volt), mégis találunk 
erre vonatkozóan néhány bejegyzést. 1719. február 9-én Ráczkevi [Racuvi], 
Edelényi [Edeling], Viski [Wiski], Baczoni [Batzoni] és Vári [Wari] nyertek 
felvételt a bursába,200 majd 1774. október 15-én egy szenátusi határozat en-

  195 kamPman, J. G.: ’De Groningse student vóór 1815’. In: Universitair leven in 
Groningen 1614−1989. Red. kingma, J., kooPs, W. R. H., smiT, F. R. H., Groningen, 
Universiteitsmuseum: Universiteitsbibliotheek, 1989, 46.

  196 jonckBloeT, W. j. a.: Gedenkboek…, i. m., 411–412.
  197 kamPman, J. G.: ’De Groningse student…’, i. m., 47. 
  198 RGCGA, Toegangnummer 46. Senaat en de faculteit van de Groningse universiteit, 

2. 1. 1. 2. 16. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1651. aug. 25.–
1671. aug. 17.

  199 RGCGA, 47. 2. 1. 1. 13. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college 
van curatoren, 1776. maart 2.–1791. dec. 20. 

  200 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 18. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 
1718. sep. 5.–1763. sep. 3.
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gedélyezte a korábban a debreceni kollégiumban tanult Csernák Lászlónak 
a nyilvános menza használatát több más társával együtt.201

A bursa használatával kapcsolatban többször is a szenátus elé kellett ma-
gyar diákoknak járulniuk. Vári Imre [Em. Wari] 1718. október 16-án elnyer-
te a fél asztal használatát – korábban is étkezhetett a bursában, csak több 
pénzért –, az oeconomus viszont 1719. február 9-én még egy félévi pénzt 
követelt tőle, mivel Vári csak egy negyedévnyi pénzt fizetett ki.202 A fizetés 
elmulasztása miatt került ugyancsak konfliktusba Faragó István [Stephanus 
Farrago] szállásadója 1721. február 1-én az oeconomusszal. A szállásadó 
kezességet vállalt a fél asztal kifizetésére, viszont az akkori (1719) rektor, 
Driessen megengedte, hogy Faragó megkaphassa a szabad asztalt. Az ügyből 
szenátusi tárgyalás lett, ahova az egykori rektort és az oeconomust is beidéz-
ték. A rektor elmondta, hogy valóban tárgyalt a bursában tett látogatásakor 
az oeconumusszal, mivel azonban sok diák távol volt, kérte az oeconomust, 
engedje meg a magyarnak a szabad asztal használatát. Az oeconomus pedig 
megígérte, hogy segít. A kettejük beszélgetésére a konyhában az oeconomus 
és annak felesége, valamint szolgálói jelenlétében került sor. A szenátus ezu-
tán behívta az oeconomust, aki viszont mindent tagadott, és elmondta, hogy 
esze ágában sem volt, hogy beengedje a magyart a bursába, továbbá azt is 
hozzátette, hogy az ügy már a városi bíróságon van. Mikor ez kiderült, a 
szenátus behívta a szállásadót, és közölték, hogy az ügyből bírósági eljárás 
indult, ezért tovább nem foglalkoznak vele.203 

Az oeconomus ellátására panaszkodott több holland diák a szenátus előtt 
1733. október 14-én, miszerint nem a törvényeknek megfelelően kapnak éte-
leket. Erre az oeconomus azt mondta, hogy Croons, Schucking és két magyar 
(név nélkül) összeesküvést terveznek, a professzorok kérdésére viszont mind 
a négyen tagadták ezt.204 1734. január 13-án Wispelwei nevű diák szintén 
panasszal élt az oeconomus ellen, mert az oeconomus a menzán azt mondta, 
hogy 1000 guldent veszít a diákokon, ráadásul a harmadik asztalnál négy 
tékozló ül, akik közül egy magyar.205

Gyakori vád volt magyarok ellen, hogy bár a bursa tagjaiként részt kellett 
volna venniük az egyetemi törvények felolvasásakor, azt mégis elmulasztot-
ták. Az első ilyen utalás a szenátusi jegyzőkönyvekben 1719. szeptember 

  201 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 20. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 
1773. sep. 4.–1783. dec. 18.

  202 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 18. 
  203 Uo.
  204 Uo.
  205 Uo. 

20-án kelt, amikor két magyar,206 majd később 1721. március 12-én három 
magyar,207 1723. november 27-én pedig már négy magyar nem volt jelen. Az 
utóbbi esetben a magyaroknak távolmaradásuk okát meg kellett indokolni-
uk. Elmondták, hogy nem ismerik a belga nyelvet, ezért nem értették volna a 
pedellust, valamint abban az időben épp egy teológiai előadást hallgattak.208 
1735. október 19-én a bursa diákjait a szenátusba hívatták, ahol egy Chabrié 
nevű diák nem jelent meg, mert betegeskedő apját látogatta meg, valamint 
a magyar Szatmári [Zatmari] – feltehetőleg a debreceni Szatmári Orbán Sá-
muel, aki 1735. június 13-án iratkozott be209 – sem volt jelen, az ő távollétére 
viszont senki sem tudott magyarázatot adni.210 A két távolmaradót azután a 
szenátus elé idézték november 9-én, ahol már megfelelő magyarázatot adtak 
távollétükre.211 1746. szeptember 26-án ugyancsak nem volt jelen Farczádi 
Nagy Gábor [Farzadius] nevű magyar,212 1749.  október 29-én Török János 
Ferenc és Pap István [Törock, Pap],213 majd 1761. október 10-én Nádaskay 
Mihály [Nadaskay] maradt távol.214 

Korlátozások nem voltak a magyarok szabad asztal használatát illető-
en, sőt 1717-ben, mikor Dézsi Zsigmond Groningenben járt, az egyetemi 
professzorokat úgy meghatotta a magyarok nyomorúságos helyzete, hogy 
segítségüket ajánlották fel. A segítségből akkor nem lett semmi, mert a ren-
dek abban az évben már nem üléseztek.215 Egy 1724. április 26-án kelt ku-
rátori határozatból kiderül, hogy a magyarok mégis kaptak helyet a bursá-
ban, mely két magyar távozása után másoknak engedte át a teljes szabad 
bursa használatát, amíg újabb magyarok nem jöttek.216 1737. május 3-án 
Groningen városa a kurátorok javaslatára a magyaroknak már eddig is ren-
delkezésre álló szabad helyek mellé újabb hat helyet kívánt biztosítani. A 
tartományi rendek ezt elfogadták, de szeptember 4-én mégis visszavonták a 
rendelkezést.217 Egy évvel később, 1738. január 9-től Gerdes professzor állta 
két magyar diák étkezését a bursában.218

  206 Uo. 
  207 Uo.
  208 Uo.
  209 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 197.
  210 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 18.
  211 Uo.
  212 Uo.
  213 Uo.
  214 Uo.
  215 Peregrinuslevelek 1711–1750, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. 

Szerk. hoffmann Gizella, Szeged, JATE, 1980, 104.
  216 RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
  217 jonckBloeT, W. j. a.: Gedenkboek…, i. m., 407.
  218 RGCGA, 47. 1. 3. 9.
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Erdélyből két megkeresés is érkezett, hogy magyar diákok a Groningeni 
Egyetemtől támogatást kapjanak. Az első levelet Teleki Ádám gróf írta 1738. 
június 4-én, a kérésével pedig július 25-én foglalkoztak a kurátorok. Tele-
ki erdélyi (kolozsvári és marosvásárhelyi) teológus diákok tanulmányaihoz 
és ellátásához kért segítséget. Bár Teleki nem említi konkrétan a bursát, a 
diákok ellátására ebben az időben más mód nem adódott volna. A kuráto-
rok a kérdésben nem tudtak dönteni, ezért levélben fordultak a tartományi 
rendekhez, valamint Utrecht és Frízland rendjeihez is. Leírták, hogy igen 
gyümölcsöző volt, mikor néhány magyar vagy erdélyi teológus valamelyik 
hollandiai akadémián tanult, mivel hazájukba hazatérve a református egy-
ház szolgálatába álltak. Kérik a rendek segítségét, hogy biztosítsák magyar 
diákok tanítását és ellátását. A döntésről pedig értesítik Telekit.219 Választ 
ugyan nem találunk erre a jegyzőkönyvekben, de az Album Studiosorum és a 
bursa iratai alapján tudjuk, hogy már Teleki levele előtt és után is szép szám-
mal részesültek erdélyiek támogatásban. A következő megkeresés Enyedről 
[Engeden] érkezett 1745. június 22-én, a kérést a kurátorok november 15-én 
tárgyalták. Az enyedi levél 1-2 diáknak kérte a szabad bursában való étke-
zést. Ebben az esetben a kurátorok viszont nem voltak olyan megértőek, 
mint a Teleki levele esetén, így azt a határozatot hozták, hogy ideiglenesen 
beszüntetik a kérés teljesítését.220 Ennek ellenére még ugyanazon az ülésen 
két magyarországi diák részesült a szabad bursában, a következő évben pe-
dig már két erdélyi is.221 Az erdélyiek igen sikeresen lobbiztak a hollandiai 
egyetemeken ösztöndíjas helyekért, viszont sem Sárospatakról, sem Debre-
cenből nem maradt fenn irat arra vonatkozóan, hogy Harderwijkben vagy 
Groningenben kérték volna az egyetem támogatását saját diákjaik számá-
ra. Hogy mégis részesültek ösztöndíjban a pataki és debreceni diákok, az 
csakis az egyetemi kurátoroknak köszönhető, akik nem tettek különbséget 
magyarországiak és erdélyiek között, bár az ösztöndíjban mindkét egyete-
men erdélyiek részesültek nagyobb számban. 1784-ben az egyetem közölte 
a magyarországi kollégiumokkal, hogy 120 forintnak megfelelő ellátást ad a 
magyaroknak a menzán, ami nem jog szerint jár, hanem csak emberségből és 
jótéteményképpen adják, továbbá a magyarok mentesülnek a professzorok 
magán előadásainak megfizetése alól is.222

  219 Uo.
  220 Uo.
  221 Andreas Szuzaki, Stephanus Gobel magyarországi, Gregorius Boda, Josephus Torjai 

erdélyi diák volt. – Uo. Szuzaki és Gobel neve nem szerepel a beiratkozottak között, 
csak a kurátorok határozata említi őket.

222  TtREL, I. 1. b. 37., 637. sz.

Egy – időleges – kizárásról is tudunk, Réti Istvánt 1746. december 21-én 
a kurátorok határozata alapján elküldték, mivel az ő beleegyezésük nélkül 
étkezett a bursában. Réti korábban már járt Groningenben, és akkor része-
sült a szabad asztal privilégiumában, majd évekig más egyetemeken tanult, 
de 1746-ban visszatért Groningenbe. A kizárásáról őt és az oeconomust is 
értesítették.223 Tíz nappal később viszont a kurátorakták már arról írtak, 
hogy a közelebbi rendelkezésig mégis látogathatja a bursát.224

Végezetül álljon itt azoknak a magyarországi diákoknak a névsora, akik-
ről a fennmaradt források alapján tudjuk, hogy 1658 és 1783 között ellátást 
kaptak a groningeni bursában. A dokumentumok sajnos nagyon hiányosak, 
a fent már említett szenátusi és kurátori aktákon kívül 1661 és 1771 közötti 
időből rendelkezésünkre áll egy lista a bursában étkezőkről, köztük sok ma-
gyar névvel is, de – más forrásokkal összevetve – látszik, hogy ez a lista sem 
teljes. A névsorban a támogatás jellegét (szabad asztal, fél asztal, második, 
harmadik asztal), időpontját és forrását tüntettük fel, esetleg azt az időpon-
tot, amikor a szenátusi akták a magyar diákot a bursa tagjaként említették. 
Gyakran az időpontok sem pontosak, mivel csak évekre, esetleg hónapokra 
utalnak, de napra nem. A támogatás mértékét sem mindenütt tüntetik fel a 
források. Van, ahol nyilvánvaló, hogy az adott diák teljesen ingyenesen étke-
zett, máshol viszont a nem teljesen ingyenesen étkezők neve mellé a támoga-
tás mértékét nem tüntették fel, tehát nem tudjuk melyik asztalhoz ülhetett le 
(második vagy harmadik asztal). A források olykor egy-egy távozó magyar 
diák helyére vettek fel valakit, ilyenkor jeleztük azt az időpontot, amikor 
már nem étkezett a bursában. 1658 és 1783 között 104 magyarországi diák 
kapott itt ellátást, ebből 34 volt debreceni.225 

  223 RGCGA, 47. 2. 1. 3. 35. 
  224 RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
  225 Debreceniek nevei: Csedregi Péter, Sallai Pál, Szilágyi Márton, Szőnyi István, Tarczali 

Pál, Bölcskei Mihály, Veresmarti Mátyás, Bősházi János, Debreceni K. Benedek, Rá-
czkevi Márton, Thúri Sebestyén, Őri P. Péter, Gúti András, Negyedi Sámuel, Császá-
ri István, Maróthi György, Naszályi István, Liszkai Miklós, Debreceni Király János, 
Debreceni János, Kalmár János, Patai János, Molnár Ferenc, Habokai Márton, Mun-
kácsi István, Török János Ferenc, Szőnyi G. Mihály, Jenei Ferenc, Vásárhelyi Sámuel, 
Bojti Pál, Vecsei József, Pálos János, Sinai Miklós, Csernák László. 
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Magyar ösztöndíjasok Groningenben
(a debreceni diákok nevét kurziváltuk)

név támogatás időpont forrás

Csedregi Péter 
[Petrus Tsed-

regius]

szabad asztal, 
szenátusi hatá-

rozat

1658. 
november 3.

RGCGA, Toegangnum-
mer 46. Senaat en de 
faculteit van de Gro-
ningse universiteit, 2. 

1. 1. 2. 16. ’Acta sena-
tus academici’, klad-re-
soluties van de senaat, 
1651. aug. 25.–1671. 

aug. 17.

Sallai Pál 
[Paulus Sallai]

1667. 
augusztus 24.

RGCGA, Toegangnum-
mer 46. Senaat en de 
faculteit van de Gro-
ningse universiteit, 2. 

1. 1. 4.  49. ’Catalogus 
studiosorum qui sche-
dulas pro obtinendo 

bursae beneficio petie-
runt’, lijst der bursalen, 

1661−1771.

Szilágyi Már-
ton [Martinus 

Szilagyi]

1667. 
augusztus 24.

Uo.

Szőnyi István 
[Stephanus 

Szonyi]

1667. 
szeptember 4.

Uo.

P. Teremi Ist-
ván [Steph. P. 

Teremi]

1667. 
szeptember 4.
1668. február 

23.

Uo.

Karcagújszál-
lási Márton 
[Martinus 

Karczagh Ui-
szallasi]

1667. 
szeptember 5.

Uo.

Szoboszlai 
Mihály 

[Michael 
Szoboszlai]

1668. február 
24.

Uo.

Szentmihá-
lyi András 

[Andreas Sz. 
Mihalyi]

1668. március 
14.

Uo.

Abádi István 
[Stephanus 

Abadi]

1669. 
augusztus 19.

Uo.

Tolnai Mi-
hály [Michael 

Tholnaij]

1670. [hónap, 
nap nélkül]

Uo.

Tarczali Pál 
[Tarzali Pau-

lus]

1670. [hónap, 
nap nélkül]

Uo.

Bölcskei Mi-
hály [Michael 

Bölcskei]

1670. [hónap, 
nap nélkül]

Uo.

Köpeczi Ba-
lázs [Basilius 
Cöpecinus]

1671. 
augusztus [nap 

nélkül]

Uo.

Gyöngyösi 
Jó Mihály 

[Michäel Joo 
Gyöngyösi]

1671. 
szeptember 27.

Uo.

Veresmarti 
Mátyás 

[Matthias 
Weresmarthi]

1672. június 7. Uo.

Kolozsvári 
István

[Stephanus 
Kolosvari] 

1673. március 
8.  

Uo.

Bősházi János 
[Johannes 
Besházi]

1677. július 26. Uo.
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Túri Sámuel 
[Samuel Thu-

ri]

1677. július 26. Uo.

Kincses Kecs-
keméti István 
[Stephanus 

Kinses Kecs-
kemethi]

1693. április 7. Uo.

Debreceni 
K. Benedek 

[Benedictus K. 
Debreczeni]

1694. 
augusztus 27.

Uo.

Gidófalvi 
Péter [Petrus 
Gidofalvi]

1695. április 
14. (felvétel), 

április 17. 
(bebocsátás)

Uo.

Viski Márton 
[Martinus 

Viski]

1696. június 
25. (felvétel), 

június 30. 
(bebocsátás)

Uo.

Viski Pál 
[Wiski]

szabad asztal

második asztal 
(285 gl.)

1717. július 23.

1718. január 
9.−április 9.
1718. április 
9.−július 9.

RGCGA, Toegangnum-
mer 47. Curatoren van 

de Groningse Universite-
it, 2. 1. 1. 9. „Resolutiën 
der heeren curatoren”, 
resolutiën van het colle-
ge van curatoren, 1700. 
febr. 20.−1750. mei 28.
RGCGA, Toegangnum-

mer 46. Senaat en de 
faculteit van de Gro-

ningse universiteit, 2. 1. 
1. 2. 18. ’Acta senatus 

academici’, klad-resolu-
ties van de senaat, 1718. 

sep. 5.−1763. sep. 3.

Ramocsai 
János? [Jo-
hannes Ra-

metschi]

szabad asztal 1717. július 23. RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Vári Imre 
[Em. Wari] 

harmadik asz-
tal (150 gl.)

második asztal 
(285 gl.)

1718. január 
9.−április 9.
1718. április 
9.−július 9.

1718. július 9.−
október 9.

1719. február 
19. (oecono-

mus pénzt kö-
vetel tőle)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18. 

Edelényi And-
rás [Edeling]

második asztal 
(285 gl.)

1718. október 
9.−1719. 
január 9.

Uo.

Baczoni Már-
ton [Balzoni/

Batzoni]

második asztal 
(285 gl.)

1718. január 
9.−április 9.
1718. április 
9.−július 9.

Uo.

Ráczkevi 
Márton [Ra-

cuvi]

második asztal 
(285 gl.)

1718. október 
9.−1719. 
január 9.

1719. július 28. 
(távozott)

Uo.

RGCGA 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Selyebi János 
[Joannes Se-

lyebi]

1719. július 28. RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Faragó István 
[Stephanus 
Farrago]

1721. február 
1.

(szenátusi ügy a 
szállásadója és 
az oeconomus 

között)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18. 
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Thúri Sebes-
tyén [Sebas-
tiaan Thuri]

szabad asztal
1722. július 6.
1723. február 

19.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9. 

Őri Péter [Pe-
ter Ori] szabad asztal

1722. július 6.
1723. február 

19.

Uo.

Bedő János 
[Johannes 

Bedő/Bédó] szabad asztal

1722. október 
13. 

1723. február 
19.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9. 

Gúti András 
[Andreas 

Guti]

1723. június 7. RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Kőrösi József 
[Kövesi/Korö-

zy]

1723. október 
7.

1723. 
december 27.
(szenátus előtt 
vallomás egy 

keleti-fríz diák 
ügyében)

Uo.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

2. 18. 

Sózó Csengeri 
József [Jo-

sephus Sozo 
Tsengeri]

1723. október 
12.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Réti László 
[Ladislaus 

Résgi]

szabad asztal 1728. 
november 18.
1730. [hónap, 

nap nélkül]
1730. 

december 13. 
(távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Negyedi Sá-
muel [Samuel 

Negyedi]

1730. [hónap, 
nap nélkül]

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Császári Ist-
ván [Stepha-
nus Császári]

1730. [hónap, 
nap nélkül]

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Zoványi Jó-
zsef [Josephus 

Zovány] 

1730. [hónap, 
nap nélkül]

Uo.

Kolozsvári 
István  

[Stephanus 
Kolozsvári]

szabad asztal 1730. február 
17.

1730. [hónap, 
nap nélkül]

1731. április 
13. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

4.  49. 
RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Pákéi Antal 
[Antonius 

Pákéi]

szabad asztal 1730. február 
17.

1730. [hónap, 
nap nélkül]

1731. április 
13. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

4. 49. 
RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Rimaszombati 
András [And-

reas Rima-
szombati]

szabad asztal 1730. február 
17.

1730. [hónap, 
nap nélkül]

1731. április 
13. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

4. 49. 
és

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Pap Szathmári 
Zsigmond 

[Sigism. Pap 
Szathmári]

fél asztal

szabad asztal

1730. július 7.

1730. október. 
12.

1732. 
november 14. 

(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
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Katona And-
rás [Andreas 

Katona]

fél asztal

szabad asztal

1730. 
augusztus 8.

1730. október. 
12.

1732. 
november 14. 

(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Bossányi And-
rás [Andreas 

Bossani]

1730. 
szeptember 18.

1730. 
december 13.

1731. 
november 14. 

(távozik)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Dálnoki Veres 
Demeter [De-
metrius Weres 

Dalnoky]

fél asztal

szabad asztal

1730. október 
15.

1731. április 
26., 1731. 

november 14. 
(július 1-től 

visszamenőleg)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Tiszabecsi 
István 

[Stephanus 
Tiszabetsi]

szabad asztal 1732. február 
18. (határozat)
1733. június 
26. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Csávási 
Lőrinc [Lau-
rentius Cha-

vasi]

szabad asztal 1732. novem-
ber 14. (ha-

tározat, szep-
tember 22-től 
visszamenőleg)
1734. augusz-
tus 2. (távo-

zott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Hunyadi Ist-
ván [Stepha-
nus Hunyadi] 

szabad asztal 1732. novem-
ber 14. (ha-

tározat, szep-
tember 22-től 
visszamenőleg)
1734. augusz-
tus 2. (távo-

zott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Pesti Mihály 
[Pesti]

szabad asztal 1733. június 
26.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Réti István 
[Reti]

szabad asztal

1733. szeptem-
ber 29.

1734. február 
18. (határozat)
1735. novem-
ber 26. (távo-

zott)
1746. decem-
ber 21. (kitilt-

ják)
1746. decem-
ber 31. (mégis 
engedélyezik)
1750. május 

28.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9. 

Matolcsi Bíró 
Pál [Paulus 

Biro Matoltsi]

1734. május 
28.

1734. 
augusztus 2.

1735. 
november 26. 

(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Tokaji György 
[Georgius 

Tokaji]

1734. június 
24.

1734. 
augusztus 2.

1735. július 4. 
(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

II. Pénzügyi támogatások Hollandiában



58

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

59

Szombati 
István 

[Stephanus 
Zum Bazi]

1734. 
november 30.

1735. 
november 26. 

(távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Cseh Szent-
péteri Jónás 
[Jon. Szent 

Peteri]

szabad asztal 1735. július 4.
1735. 

november 26. 
(távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Maróthi 
György 

[Georg. Ma-
rothi]

1735. 
szeptember 21.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Szatmári Or-
bán Sámuel 
[Zatmari, 
Szatmari]

1735. július 4.
1735. október 
19. (nincs jelen 

a törvények 
felolvasásakor),

1735. 
november 9. 

(magyarázat a 
távollétére)

1736. június 
13. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18. 

és
RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Naszályi Ist-
ván [Stepha-
nus Naszalyi/

Nakaly]

fél asztal

szabad asztal

1736. 
szeptember 22.

1737. 
december 5.
1738. június 
12. (távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Kamarási 
László [Ladis-

laus Kama-
rasi]

fél asztal

szabad asztal

1737. január 
24.

1738. június 
12.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Molnár Mi-
hály [Michäel 

Molnar]

fél asztal 1737. január 
24.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Liszkai Mik-
lós [Nicolaus 

Liszkai]

fél asztal 

szabad asztal

1737. május 
30.

1737. 
december 5.
1738. június 
12. (távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Kamarási 
László [Ladis-

laus Kama-
rasi]

1738. június 
12.

1738. október 
30. (távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Molnár Mi-
hály [Michael 

Molnar]

szabad asztal 1738. június 
12.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Császár Péter 
[Petrus Cae-

sar]
szabad asztal

1738. június 
30.

1738. október 
30.

1741. január 
13. (távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Tasi István 
[Stephanus 

Tasi]
szabad asztal

1740. 
november 24.
1741. január 

13.
1741. 

augusztus 18. 
(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Debreceni 
Király János 
[Johannes 

Regius Deb-
reczeni]

szabad asztal

1740. 
december 22.

1741. január 
13.

1741. 
szeptember 15.

(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
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Szigeti János 
[Johannes 

Szegethi/Ze-
gethi/Striger-
te/Leigerti]

szabad bursa

1741. július 14.

1741. 
augusztus 18.

1742. 
április 18. 

(tanúskodás a 
szenátus előtt)

1742. 
szeptember 10. 

(távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

2. 18. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Debreceni Já-
nos [Johannes 
Debrecinus/
Debrecinus/
Debicano]

szabad asztal

1741. 
augusztus 23.

1741. 
szeptember 15.

1742. 
április 18. 

(tanúskodás a 
szenátus előtt)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18. 

Molnár István 
[Stephanus 
Molnär]

szabad asztal 1742. 
szeptember 10.

1743. május 
29. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Kalmár János 
[Johannes 
Kalmar] szabad asztal

1743–1744

1743. október 
10.

1744. 
szeptember 24. 

(távozik)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Patai János 
[Johannes 
Patany] szabad asztal

1743–1744

1743. október 
10.

1745. február 
20. (távozott)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Molnár Fe-
renc [F. Mol-

nar]

szabad asztal 1743. 
szeptember 13.
1745. február 
20. (távozik)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Nagyodi Sá-
muel [Samuel 

Nagijodi]

1743–1744

1745. február 
20.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Farcádi 
Nagy Gábor 
[Fartzadius/
Nagy Farti-

adens]

szabad asztal 1744. 
szeptember 24.

1746. 
szeptember 26. 

(nincs jelen 
a törvények 

felolvasásakor)

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18. 

Habokai Már-
ton [Martinus 

Habokai]
szabad asztal

1744. 
szeptember 30. 
(visszamenőleg 
engedélyezve)
1745. február 
20. (határozat)

1745. 
november 15. 

(távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Dési József 
[Josephus 

Deins] szabad asztal

1744.

1745. február 
20.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Munkácsi 
István 

[Stephanus 
Munkatsi]

szabad asztal

1744.

1745. február 
20.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Szuzaki And-
rás [Andreas 

Szuzaki]

szabad asztal 1745. 
november 15.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
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Göböl István 
[Stephanus 

Gobel]

szabad asztal 1745. 
november 15.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Boda Gergely 
[Gregorius 

Boda]

szabad asztal 1746. 
szeptember 15. 
(visszamenőleg 
engedélyezve) 

1746. 
december 21. 
(határozat)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Torjai József 
[Josephus 

Torjai]

szabad asztal 1746. 
szeptember 15. 
(visszamenőleg 
engedélyezve) 

1746. 
december 21. 
(határozat)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Török János 
Ferenc [Joh. 

Franciscus Tö-
rök/Törock]

szabad asztal 1747. május 6. 
(visszamenőleg 
engedélyezve)
1748. február 
20. (engedély)
1749. október 
29. (törvények 
felolvasásakor 

nincs jelen)
1750. május 
28. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
2. 18.

RGCGA, Toegang-
nummer 47. Curatoren 
van de Groningse Uni-
versiteit, 2. 1. 1. 10. 

„Resolutiën der heeren 
curatoren”, resolutiën 

van het college van 
curatoren, 1749. nov. 

28.–1759. okt. 8.

Szőnyi G. Mi-
hály [Michiel/
Miehra Szong]

szabad asztal 1748. június 8. 
(visszamenőleg 
engedélyezve)
1748. október 
19. (határozat)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Váradi And-
rás [Andreas 

Worade]

szabad asztal 1748. október 
19. (határozat)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.

Pap István 
[Pap]

szabad asztal 1749. október 
7., 1749. 

október 29. 
(törvények 

felolvasásakor 
nincs jelen)

1750. május 
28. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

2. 18.
RGCGA, 47. 2. 1. 1. 

10. 

Losonczi Já-
nos [Johannes 
Losontzi/Jan 

Lesoncy]

szabad asztal 1750. május 
28.

1752. február 
25. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10. 

Jenei Ferenc 
[Franciscus 

Jenei]

szabad asztal 1750. május 
28.

1752. február 
25. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 9. 
RGCGA, 47. 2. 1. 1. 

10.

Vásárhelyi Sá-
muel [Samuel 
Wásárhétije]

szabad asztal 1750. május 
28.

1752. február 
25. (távozott)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10.

Bojti Pál 
[Paulus Bojti]

szabad asztal 1751. 
december [nap 

nélkül]
1752. február 
25. határozat

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10. 

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Vecsei József 
[Josephus 
Wetsei]

szabad asztal 1752. február 
25.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

Pálos János 
[Joan Palos/Jo. 

Galos]

szabad asztal 1752. 
augusztus 30.

Uo. 

Vasvári István 
[Stephanus 
Wasware]

szabad asztal 1753. június 
25.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10.
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Kapolyi Ger-
gely [Gregori-
us Kapolyi]

fél asztal

szabad asztal

1753. október 
11.

1753. október 
15.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10. 

Farkas Sá-
muel [Samuel 

Farkas]

szabad asztal 1754. 
szeptember 13.

RGCGA, 46. 2. 1. 1. 
4. 49. 

RGCGA, 47. 2.1.3.10. 

Kolozsvári Sá-
muel [Samuel 

Kolosvari]

szabad asztal 1757. március 
16.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10.

Sinai Miklós 
[Nicolaus 

Sinai]

szabad asztal 1757. június 
15.

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
10. 

Nádaskay 
Mihály 

[Nadaskay/
Nodaskai]

fél asztal

szabad asztal

1761. április 
23.–július 

24. (utólagos 
kifizetés 30 

gulden)
1761. július 24. 

(határozat)

1761. október 
10. (törvények 
felolvasásakor 

nem jelent 
meg)

RGCGA, Toegang-
nummer 47. Curatoren 
van de Groningse Uni-
versiteit, 2. 1. 1. 11. 

„Resolutiën der heeren 
curatoren”, resolutiën 

van het college van 
curatoren, 1760. april. 

25.–1769. dec. 30.
RGCGA, 46. 2. 1. 1. 

2. 18. 

Csernák Lász-
ló [Ladislaus 

Csernak/
Csernack/
Chernak]

fél asztal, majd 
szabad asztal

1767. 
szeptember 28.
1769. október 

6.
1774. október 
15. (alumnus 
orvosként)

RGCGA, 47. 2. 1. 1. 
11. 

RGCGA, Toegangnum-
mer 46. Senaat en de 
faculteit van de Gro-
ningse universiteit, 2. 

1. 1. 2. 20. ’Acta sena-
tus academici’, klad-re-
soluties van de senaat, 

1773. sep. 4.–1783. 
dec. 18.

Fogarasi Jó-
zsef [Josephus 

Fagarasi]

szabad asztal 1771. 
november 4.

RGCGA, Toegang-
nummer 47. Curatoren 
van de Groningse Uni-
versiteit, 2. 1. 3. 12. 

„Resolutiën der heeren 
curatoren”, resolutiën 

van het college van 
curatoren, 1770. jan. 
16.–1775. dec. 27.

Molnár József 
[Josephús 
Molnar] 

szabad asztal 1772. július 9. Uo.

Mogyoródi 
Márton Ta-

más

szabad asztal 1773. április 
23.

Uo.

Szeles György 
[Georgius 

Szeles]

szabad asztal 1779. október 
29.

RGCGA, Toegang-
nummer 47. Curatoren 
van de Groningse Uni-
versiteit, 2. 1. 3. 13. 

„Resolutiën der heeren 
curatoren”, resolutiën 

van het college van 
curatoren, 1776. maart 

2.–1791. dec. 20.

Szaklányi 
Zsigmond 

[Szakloncy]

szabad asztal 1783. 
november 6.

Uo.

II.3. Utrecht

Utrechtben akadémiaként működött felsőoktatási intézmény a 17. század 
elején, ezt az iskolát emelték 1636-ban egyetemi rangra. A szakirodalom 
szerint 1635-ben már tanult két magyar az akadémián, de a magyarországi 
diákok tömeges megjelenésére egészen 1643-ig kellett várni. Az elkövetkező 
évszázadokban magyarok folyamatosan jelen voltak Utrechtben, de számuk 
a 19. és 20. században jelentősen csökkent. Leiden mellett az egyetlen olyan 
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intézmény maradt, ahol magyarok is megfordultak 1918-ig,226 sőt ezt köve-
tően is. Az utrechti magyar peregrináció a 17. és 18. században élte virágko-
rát, jelenlegi ismereteink szerint mintegy 740 magyar vagy erdélyi hallgató 
tanult itt, és ezzel Utrecht – Franeker után – a második legfontosabb egye-
tem volt a Hollandiába irányuló magyar peregrináció szempontjából.227 A 
létszám valójában magasabb lehetett, mivel a 17. században nem mindenki 
iratkozott be azok közül, aki ténylegesen is tanult az egyetemen. Ennek oka 
elsősorban abban kereshető, hogy a beiratkozásért fizetni kellett, viszont az 
órákon való részvételt nem kötötték beiratkozáshoz. 

Másik fontos oka a beiratkozás elhagyásának az lehetett, hogy szemben 
más egyetemekkel, az utrechti beiratkozás nem járt akadémiai kiváltságok-
kal. Leidenben, Franekerben és Groningenben a diákok adómentesen juthat-
tak sörhöz és borhoz. Az utrechti akadémia egyetemi rangra emelésekor fon-
tos érvként hangzott el, hogy amennyiben a diákok Utrechtben nem nyerik 
el ugyanezt a kiváltságot, szívesebben iratkoznak majd be, vagy esetleg át a 
már fentebb megnevezett egyetemekre. 1636. március 28-án fordult először 
az egyetemi szenátus a városi tanácshoz a sör és bor adómentességének ké-
résével, majd április 1-én a tartományi rendeket is megkereste. Bár úgy tűnt, 
hogy mindkét intézmény hajlandó a kérdésről tárgyalni, a megbeszélések 
elhúzódtak, végül a tartományi rendek ellenállásán megbukott a dolog. Az 
utolsó kísérletről, mely ebben a tárgyban íródott, 1639 júliusából tudunk, 
ezt követően az adómentesség kérdése többet már nem merült fel.228 Hason-
lóan problematikus volt az egyetemi bíróság (az ún. forum academicum) 
létrehozása is. Bár Leidenben, Franekerben, Groningenben és majd 1648-
tól Harderwijkben is volt egyetemi jogszolgáltatás (egyetemenként eltérő 
jogkörrel és bírákkal), Utrechtben csak hét évvel az egyetemi rangra emelés 
után, 1643. szeptember 5-én fogadta el a városi tanács az egyetemi bíróság 
létrehozását. A tartományi rendek a saját szuverenitásuk korlátozása miatt 
tiltakoztak a forum academicum létrejötte ellen, így végül nagyon rövid időn 
belül, 1644. március 15-én az egyetemi bíróság be is fejezte működését.229 

A 740 Utrechtben tanult magyarból 214-en csak ezen az egyetemen for-
dultak meg a 17. század során, de a kizárólag Utrechtben beiratkozók száma 
a 18. században jelentősen megemelkedett. Ennek természetesen megvolt a 

  226 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i.m., az Utrechtre és Leidenre 
vonatkozó részek alapján.

  227 Uo., Utrechtre vonatkozó részek.
  228 kernkamP, G. W.: De Utrechtse Universiteit 1636–1936. Eerste deel: De Utrechtse 

Academie 1636–1815. Utrecht, N. V. A. Oosthoek’s Uitgevers Maatschappij, 1936. 
76–77.

  229 Uo., 80–81.

magyarázata. A magyarok egyetemválasztásának alapvetően két fontos oka 
volt: híres professzorok és az egyetem anyagi támogatása. Utrecht a 18. szá-
zadban mindkét feltételnek maradéktalanul eleget tett. Herman Alexander 
Röell (1653–1718), Frederik Adolf Lampe (1683–1729), Wilhelmus van 
Irhoven (1698–1760), Franciscus Burman (1708–1793), Hieronymus van 
Alphen (1746–1803) teológiát, Christiaan Bernhard Albinus (1699–1752), 
Johannes Oosterdijk Schacht (1704–1792) orvostudományt, Petrus Wesel-
ing (1692–1764) filozófiát tanított Utrechtben, hogy csak a legnevesebbeket 
említsük.

II.3.1. Ösztöndíjak

Az egyetem, a város és a tartomány is próbált a szükséget szenvedő magya-
roknak és erdélyieknek segíteni. Utrecht tartomány rendjei 1720. február 
7-én határozatot hoztak magyar és erdélyi diákok anyagi támogatásáról:230 

„hat magyar diák, akik itt tanulnak […] ezennel támogatásképpen 
háromszáz guldent kapnak egy évre, [...], amennyiben ennyi ideig itt 
maradnak tanulni.”231 

Ezt az összeget 1725-ben 450 guldenre,232 egy évvel később, 1726-ban 
600 guldenre233 emelték függetlenül a magyarok és erdélyiek számától. A 
rendek a pénzt egészen az 1795-ös francia megszállásig folyamatosan, min-
den évben kifizették.234 Utrecht város tanácsa (az ún. vroedschap) hasonló 
összeggel járult hozzá a magyarok támogatásához: 1721. május 5-től 300 
guldent adtak évente a magyaroknak (ebben az esetben is a számuktól füg-
getlenül),235 melyet egészen 1794. november 17-ig folyósítottak.236 A diá-

  230 Het Utrechts Archief (a továbbiakban HUA) 233 Staten van Utrecht. 232–67 Tweede 
reeks van de resoluties, 1720. A bejegyző határozat március 6-án készült el.

  231 „aande ses Hungaren die alhier studeren, [...] bij provisie toegelegd word bij desen de 
somme van drie honderd guldens voor een jaar, [...] ingevalle sij hier soo lang blijven 
studeren”

  232 HUA, 233. 232–71, 1724–1725.
  233 HUA, 233. 232–72, 1726.
  234 HUA, 233. 232–136, 1795. január 12.
  235 1721. május 5. Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht betreffende de Academie. 

Uitgegeven door Wijnne, Johan Adam, miedema, Lucie. Utrecht, Kemink en Zoon, 
1888–1900, 200.

  236 HUA, 702–1 Stad van Utrecht. 123–109 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 
1794. okt.–1795. jan. 24. 1794. okt.–1795. jan. 24.
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kok neveit az 1750-es évektől tüntették fel, többször a beiratkozás vagy az 
ösztöndíjban való részesülés időpontjával együtt. Ebből az alapból 1750 és 
1794 között 99 debreceni kapott ösztöndíjat.237

Az egyetemen voltak más egyéb pénzügyi források is, melyek a szegény 
diákok tanulmányaihoz tudtak hozzájárulni. 1706-ban az egykori profesz-
szor, Petrus van Mastrigt végrendeletében 500 guldent hagyott az Utrecht-
ben teológiai tanulmányokat folytató diákokra. Ebből az összegből az elkö-
vetkező években magyarok és erdélyiek is kaptak rendszertelenül 20 guldent 
egy hónapra, mely összeget a nyári hónapokban fizették ki.238

Az egyik legjelentősebb alapítvány, amit hollandiai egyetemen magyarok 
számára hoztak létre, éppen Utrechthez köthető. 1761-ben Daniël Bernard 
Guiljamsz végrendeletében pfalzi és magyar diákok utrechti teológiai tanul-
mányai számára hagyott 9000 angol font tőkét angol bankrészvényekben.239 
Ezzel létrejött a Stipendium Bernardinum, egy olyan alapítvány, melyből ma-
gyar és erdélyi diákok még a 20. század során is részesültek.240 A kora újkor-

  237 HUA, 702–1 Stad van Utrecht, Minuten van de resoluties van de vroedschap, 123. 
Nr. 54-től 109-ig. 1750–1794 között: Cserei János, Soós Imre, Szalai István, Kádár 
János, Szilágyi István, Csepeli Ferenc, Bekes János, Veszprémi István, Kolorsányi Já-
nos, Szentgyörgyi Sámuel, Somodi István, Szappanos Mihály, Farkas István, Polgári 
Mihály, Farkas István, Nagy Mihály, Tunyogi Mihály, Szikszai György, Bóka Sándor, 
Csernák László, Dobrai József, Fazekas János, Márialaky Dániel, Kiss Imre, Szondi 
György, Madas Sámuel, Szőke Mihály, Nagy Mihály, Árvay Pál, Szikszai Benjámin, 
Mándi József, Debreceni István, Konkoly Tege Mihály, Dömsödi Dániel, Técsi Miklós, 
Kőrösi János, Molnár József, Mándi József, Szabó József, Dósa Harcsa János, Ferenczi 
István, Petredi József, Szanai István, Göde István, Fodor András, Bányai János, Ájler 
György, Kehi Mihály, Fodor János, Szilágyi János, Löcsö András, Benedek Mihály, Pál- 
ffy Ferenc, Nagy Mihály, Vadász Pál, Keresztesi József, Tamássa Ferenc, Szilágyi P. Já-
nos, Nagy István, Osgyáni Pál, Kenéz Gergely, Kemenszki János, Blasek Mihály, Boros 
György, Mocsi János, Sápi Sámuel, Péczeli Sámuel, Rétsey János, Galamb Zsigmond, 
Péczeli József, Szentesi Dániel, Keck Dániel, Fazekas András, Ormos József, Szentmik-
lósi Timót, Kállay János, Tóth Ferenc, Pethe Ferenc, Sátor János, Szalai István, Tóth 
Ferenc, Naszályi János, Török András, Szentes Sámuel, Musai János, Kovács József, 
Bodnár Nátán, Tarczali József, Szilágyi István, Maller Pál, Szathmári Dániel, Bartha 
György, Körtvélyesi Pál, Szabó Péter, Imre János, Gangol István, Bartha György, Bod 
Péter, Sári Mihály.

  238 HUA, 1352 Universiteit Utrecht, Faculteit Godgeleerdheid (a továbbiakban 1352 UU 
FG) 2. 9. Archief van het Fonds Petrus van Mastricht, 1706–1951. 779 Rekeningen 
en kwietantieboek van de administrateurs van het Fonds Petrus van Mastrigt, 1706–
1874, tevens legger van vaste inkomsten uit obligaties, 1707–1729. 1 deel.

  239 HUA, 1352. UU FG 2. 3 Archief van het Stipendium Bernardinum. 466. Authentiek 
afschrift van het testament uit 1761 van Daniel Bernard Guiljamsz, 1771, met begelei-
dende brief van de Gemeente Utrecht, 1892.

  240 Az alapítvány a holland kereskedelmi kamaránál van bejegyezve: Stichting Stipendium 
Bernardinum https://graydongo.nl/nl/overheidsemioverheid-stichting-stipendium-ber-
nardinum-utrecht-41179236 (hozzáférés dátuma: 2021. május 1.), schinkelshoek, W. 

ban 22 debreceni ösztöndíjasról tudunk.241 A magyar diákoknak ebből járó 
összeg az 1784-es adatszolgáltatás szerint 1200 gulden volt.242 Az ösztöndíj-
ban részesültek névlistájának összevetéséből úgy tűnik, hogy egy ember akár 
több forrásból is számíthatott támogatásra. 

További fontos segítség volt az egyetem részéről, hogy magyar nyelvű Bib-
lia kiadását is támogatta egy önálló alap, az ún. Van Alphen-alapítvány.243 

II.3.2. Az Anna Everwijn-hagyaték

II.3.2.1. A per

Ahogy az előbbi példák is mutatják, nem volt szokatlan, hogy magyar és 
erdélyi diákok jómódú emberek végrendeletében mint támogatottak fordul-
tak elő. A következő alapítvány története szintén egy magánszemélyhez kap-
csolódik. 1734. szeptember 9-én elhunyt Anna Everwijn tot Santbrinck.244 
Hagyatéka sok viszályt szított családjában, mivel 20.000 gulden éves ka-
matát hagyta magyar és erdélyi diákok utrechti teológiai tanulmányainak 
finanszírozására. Felmerülhet a kérdés, vajon mi lehetett az oka annak, hogy 
Anna Everwijn magyar és erdélyi diákok tanulmányait támogatta? Sajnos 
kevés irat maradt fenn Anna Everwijnnel kapcsolatban, így azt sem tudjuk, 
hogyan szerzett tudomást a magyar diákokról. Nem Utrechtben élt, hanem 
Arnhemben, Gelderland tartományban, amely tartományban a 18. század-
ban volt egyetem, méghozzá a korábban már említett Harderwijkben, ahol 
magyarok és erdélyiek is tanultak, sőt – ahogy az a fentebbi példából jól 

M.: Das Stipendium Bernardinum, von allen Seiten beleuchtet, 2012, PhD értekezés. 
Károli Gáspár Református Egyetem.

  241 schinkelshoek, W. M.: Was ist ein Name? Liste der Studenten aus der Pfalz und aus 
Ungarn, die mit Hilfe des Stipendium Bernardinum in Utrecht studiert haben (1761–
1945), PDF, 2011. Bijlage bij academisch proefschrift. Károli Gáspár Református 
Egyetem. A debreceni diákok nevei: Polgári Mihály, Bóka Sándor, Csernák László, 
Dobrai József, Fazekas János, Márialaky Dániel, Kállai Imre, Dömsödi Dániel, 
Konkoly Tege Mihály, Dósa Harcsa János, Göde István, Ájler György, Szilágyi P. 
János, Szentesi Dániel, Kenéz Gergely, Péczeli Sámuel, Rétsey János, Fazekas András, 
Tóth Ferenc, Pethe Ferenc, Bartha György, Körtvélyesi Pál.

  242 TtREL, I. 1. b. 37. Hollandiai ösztöndíjak 673. sz.
  243 HUA, 1352 UU FG 2. 2. Archief van het Fonds Van Alphen, 1793–1952. 459. Stukken 

betreffende het zogenaamde ’Fonds der Hongaarse Bijbels’, onder meer jaarrekeningen, 
1793–1885.

  244 GldA, 0452 Familie Brantsen 1. 06. 0. Willem Everwijn, Inventarisnummer: 227 
Inventaris van de nalatenschap van Susanna (Anna) Everwijn 1734.
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látható – a 18. században többször részesültek az egyetemi szabad asztalban 
(vagyis ingyenes étkezésben) az egyetemi menzán.245 Anna Everwijn mégis az 
Utrechtben tanuló magyarokat választotta.

Magyar kapcsolatairól semmilyen konkrétumot nem tudunk. Hagyatéká-
ból annyi derült ki, hogy volt egy Magyarországról szóló könyve, a Respub-
lica et Status Regni Hungariae,246 mely könyv először 1634-ben jelent meg 
Leidenben, és 330 oldalon adott pontos leírást Magyarország kora újkori 
földrajzáról, gazdaságáról és politikájáról. Ez a könyv az egyetlen bizonyíték 
arra, hogy bármit is tudhatott Magyarországról, további magyar vonatkozá-
sú iratok, levelek azonban sajnos nem ismertek.

Ki volt Anna Everwijn? Jómódú arnhemi polgárcsaládban született Wil-
lem Everwijn és Johanna Santijn lányaként. Fennmaradt végrendeletéből egy 
igen tehetős nő képe rajzolódik ki, aki az arnhemi Backerstraaton lakott, 
legelői voltak Arnhem és Nijmegen közelében, kötvényei a holland Kelet-in-
diai Társaság amszterdami kamarájánál, valamint polgárasszonyként ezüst-
neműje, szőttese, ruhája és könyvei. Joga volt ahhoz is, hogy egy gyermeket 
küldjön az új vagy szegény árvaházba, „hogy iskoláztassa” 247.248

Röviddel az 1734. szeptember 9-én bekövetkezett halála után ismertették 
a végrendeletét, miszerint vagyonából 20.000 guldent hagyott magyar és er-
délyi diákok tanulmányaira. Négy nappal később az utrechti városi tanács 
a hagyatékot átmenetileg átvette. Ezt a döntést Hendrik Brantsen, Arnhem 
város egykori polgármestere azonban megfellebbezte. Brantsen felesége, Na-
lida Everwijn, valamint Brantsen sógornője, Wilhelmina Everwijn az elhunyt 
Anna Everwijn testvérei voltak. A volt polgármester szerint ez a két hölgy 
volt Anna Everwijn legközelebbi élő rokona annak halálakor. Ezért, vélte 
Brantsen, senki másnak nem volt joga örökösként fellépni, ahogy fogalma-
zott „de naeste in den bloede ook als de naeste in den goede”, vagyis a leg-
közelebbi vérrokont illeti a vagyon. Tehát, amíg valaki nem tudott egy másik 
hiteles végrendeletet bemutatni, addig senki nem zárhatta ki a két hölgyet, 
márpedig Anna Everwijn hosszú végrendeletében a két hölgy neve sehol sem 
szerepel. Brantsen azt is sérelmezte, hogy egy Anna Ducas nevű hölgy Anna 
Everwijn végrendelete végrehajtójának nevezte magát, és egy 1734. augusz-
tus 17-én kelt végrendeletet mutatott be. Ezt a dokumentumot Brantsen ha-

  245 Bozzay Réka: ’A harderwijki egyetem jelentősége a kora újkori magyar peregrináció 
történetében’. In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István 
tiszteletére. I. kötet. Szerk. imre Mihály, oláh Szabolcs, Fazakas Gergely, száraz 
Orsolya. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 357–363.

  246 GldA, 0452. 1. 06. 0. 227.
  247 „ten fine van educatie te mogen senden”
  248 GldA, 0452. 1. 06. 0. 227.

misítványnak nevezte, ő maga ugyanis még korábban számba vette Anna 
Everwijn vagyonát – ahogy fogalmazott – nem saját érdekében.249

A végrendelet eredetiségének kérdése a későbbi per során döntő jelentő-
ségűnek bizonyult. A végrendeletet hitelesítő iratot (az ún. superscriptie-t 
vagy indorsatie-t) ugyanis nem az erre felhatalmazott személy, Gaymans tit-
kár úr, hanem annak fia, Willem Gijsbert Gaymans írta, Gaymans titkár 
pedig csak aláírta azt. Az 1694. február 24-i 6. törvénycikk végrendelet elő-
írásai szerint ugyanis a titkárnak kellett volna saját kezűleg a végrendeletet 
hitelesítő iratot megírnia és a szöveget végül aláírnia.250

Szeptember 13-án a városi tanács bejegyzése szerint a végrendelet vég-
rehajtója, Anna Ducas, értesítette őket az elhunyt végakaratáról, és már itt 
megemlítik, hogy Brantsen a felesége és annak testvére nevében tiltakozott a 
végrendelet ellen.251 Szeptember 25-én az utrechti városi tanács tudomására 
jutott, hogy az Everwijn család megtagadta a hagyaték kifizetését, ezért ta-
nácskozásukon úgy döntöttek, hogy az ügyet „jogi útra terelik”.252 Brantsen 
ugyanis be akarta bizonyítani, hogy a végrendeletet hitelesítő iratot mindig 
a titkárnak kell saját kezűleg írnia és ezt követően aláírnia. Ezért Brantsen a 
saját unokaöccsét, Opten titkár urat – a gelderlandi gyámhivatal (momboir-
kamer) titkárát – arra kérte, hogy írjon nyilatkozatot arról, hogy ő maga 
egyetlen esetre sem emlékszik vissza, amikor ő vagy valamelyik másik titkár 
egy lezárt végrendeletet hitelesítő aktát (akte van superscriptie) ne saját ke-
zűleg fogalmazott volna meg és írt volna alá.253

A peres ügy elég sokáig húzódott, végül 1736. május 18-án Zwolléban az 
a javaslat született, hogy a felperes (vagyis az utrechti városi tanács) keresetét 
megalapozatlannak tartották. Indoklásként Brantsen érvét használták, vagy-
is a végrendelet nem felelt meg a végrendeletkészítés formai előírásainak, a 
végrendeletet hitelesítő aktát a titkár nem saját kezűleg írta, tehát formai 
hiba történt.254 Ezt az arnhemi bíróság 1736. július 23-án elfogadta, és ennek 
értelmében zárta le első fokon az ügyet.255

  249 Uo.
  250 GldA Toegangnummer 2003 ORA Arnhem, Inventarisnummer: 250 2. dosszié: Civiele 

rechtspraak (1734–1736), Procesdossiers, bijlagen tot het gerichtssignaat van het Hoge 
Bank 1546–1811. (továbbiakban 2003 ORA Arnhem. 250.2 Civiele rechtspraak 1734–
1736)

  251 HUA, 702–1. 123-36, 1733/34.
  252 „het in rechte te vorderen” Resolutiën van de Vroedschap…, i. m., 243.
  253 GldA, 2003 ORA Arnhem. 250. 2, Civiele rechtspraak 1734–1736.
  254 Uo.  
  255 HUA, 1007–2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813–1969, deel 2. 11026 Rekeningen 

van de Commissie van beheer van het door A. E. Everwijn tot Sandbrink gestichte 
fonds ten behoeve van Hongaarse studenten in de theologie aan de Rijksuniversiteit 
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Az utrechti városi tanács természetesen nagyon elégedetlen volt az ítélet-
tel, és 1736. július 30-án Gelderland tartomány bíróságához fellebbezett.256 
1736. augusztus 13-án Utrecht város elöljárói elhatározták, hogy megvizs-
gálják a per iratait, és két követet, Cornelis van Cleef és Johan van Ochten 
utrechti tanácstag urakat Arnhembe küldtek.257 1736. augusztus 20-án fel-
lebbezésről döntöttek, amiben Jan Pronk, Gelderland és Zutphen grófság 
bíróságának jogászát, és Nicolaas van Hamel (a végrendelet végrehajtásának 
segítőjét) arnhemi ügyészségi megbízott segítségét vették igénybe.258 1736. 
november 19-én az Utrechtből küldött megbízottak azt a tájékoztatást ad-
ták, hogy az ellenfél számos baráttal rendelkezik a városi tanácsban, jelentős 
vagyona és eszköze van, továbbá a lehető legtöbb jogászt fogadta szolgálatá-
ba. Arról is referáltak, hogy a Hendrik Brantsen ellen Gelderland tartomány 
Zutphen grófság bíróságán folytatott perben érdemben való döntés még nem 
született,259 ugyanis három bíró az arnhemi ítélet helybenhagyása, három az 
elvetése ellen szavazott, hárman pedig legnagyobb sajnálatukra nem tudtak 
dönteni.260 1737. április 1-jén Van Cleef írt jelentést a dolgok akkori állásá-
ról, fellebbezést nyújtott be, és úgy vélte, hogy nagy szolgálatot tenne egy 
Arnhem bíróságára küldött hivatalos levél, és ha visszaküldenék Van Cleef 
és Van Ochten urakat Arnhembe. 1737. május 12-én a levél elkészült, és 
átadták Gelderland tartomány bírósági alelnökének, valamint más tanácsta-
goknak, és a figyelmükbe ajánlották az ügyet, továbbá az eljárás érdekében 
számos használható anyagot hoztak fel. A bírói tanács tagjai közölték, hogy 
a tartományi gyűlés után a per anyagát kézbe fogják venni és röviden meg-
vizsgálják.261 Hosszú ideig mégsem történt semmi, ezért 1737. november 18-
án Van Ochten arról tájékoztatta a városi tanácsot, hogy az ügy nem halad, 
több bíró ugyanis Brantsennel való közeli rokonságra vagy más egyéb okra 
hivatkozva úgy döntött, hogy kivonja magát az ügyből. Utrecht város elöl-
járói hivatalos levelet küldtek Van Cleeff-fel és Van Ochtennel az arnhemi 
bíróságra, amelyben a Brantsen elleni per folytatását kérték. December 2-án 
azt a tájékoztatást kapta a városi tanács, hogy az arnhemi ügyvéd, Pronk 
úr levelet küldött november 29-én Van Ochten úrnak, amiben az állt, hogy 
mindkét félnek meg kell jelennie december 17-én a bíróság előtt, és Brantsen 

over 1850–1862, met retroacta, 1734–1738, 1849.
  256 HUA, 702–1. 123–41 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1738/39.
  257 HUA, 702–1. 123–38 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1735/36.
  258 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie…, 1736. augusztus 20. és 

szeptember 17.
  259 HUA, 702–1. 123–39 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1736/37.
  260 HUA, 702–1. 123–41, Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1738/39.
  261 Uo.

hajlandónak mutatkozott a megállapodásra, amennyiben ezzel a többi örö-
kös is hajlandó egyetérteni. Van Ochten kérte, hogy ő is részt vehessen ezen 
a megbeszélésen. Utrecht város Van Ochten mellé Van Cleef helyett Verwey 
urat küldte, és azt az utasítás adta küldötteinek, hogy előbb vizsgálják meg 
a feltételeket és tegyenek a városi tanácsnak jelentést.262 A december 9-ei vá-
rosi tanácsi gyűlésen arról tájékoztatták az utrechti küldöttek a várost, hogy 
a szintén örökös amszterdami Santijn urat is felkérték, vegyen részt az arn-
hemi bírósági tárgyaláson, de ő ezt visszautasította, így a küldöttek utasítást 
kértek a további lépésekről. A városatyák úgy döntöttek, hogy a küldöttek 
maradjanak Arnhemben, és vegyenek részt a tárgyaláson, továbbá Utrecht 
polgármestereit megbízták azzal, hogy határozzák meg, mennyi pénzt adnak 
a város küldötteinek egy egyezség létrehozására, hogy azok a legjobban tud-
ják szolgálni a város érdekeit.263

December 23-án Utrecht részéről Verwey és Van Ochten küldöttek, illet-
ve az alperes Brantsen és fia megjelentek a tárgyaláson. Ez utóbbi közölte, 
hogy részükről nem lesz megegyezés, amennyiben a Santijn családdal és más 
érdekelt felekkel nem lehet tárgyalni. Brantsen fia azt is hozzátette, hogy a 
végsőkig ki fog tartani az ügyben, anélkül, hogy a legkisebb nyeresége is 
származna belőle. Az utrechti megbízottak tanúsították, hogy tettek lépése-
ket Santijn amszterdami városi bíránál a perben való megjelenés érdekében, 
de ő kimentette magát az ügyben való részvétel alól. Így a tárgyalást be kel-
lett rekeszteni, de a bíróság tagjai, akik nagyon szerettek volna megegyezést, 
azt javasolták, hogy Santijnnél és további érdekelt feleknél lépéseket kellene 
tenni, és egy baráti egyezségre kellene rábírni őket, hozzátéve, hogyha ez 
nem valósul meg, akkor pedig azonnali ítéletet kell hozni.264 1738 január-
jában az utrechti küldöttek Santijn levelében olyan okokat találtak, hogy 
azt kérték az utrechti városvezetőktől, hogy Gelderland tartomány bírósá-
gát próbálják rávenni a perben az ítélet elhalasztására.265 Erre februárban 
pozitív választ kaptak.266 1738. április 8-án a városi tanács azt az értesítést 
kapta, hogy az újabb tárgyaláson sem sikerült döntésre jutni, mivel hárman 
az elsőfokú döntés mellett, hárman pedig ellene döntöttek. Ezért Gelderland 
tartományi bíróságáról négy, a szomszédos bíróságokról pedig öt kiegészítő 
jogászt hívtak meg. Ezt az új eljárást felülvizsgálatnak fogták fel, ami ellen 
a továbbiakban már nem lehetett fellebbezni.267 A végső eljárásról április 

  262 HUA, 702–1. 123–40 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1737/38.
  263 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie, 1737. december 9.
  264 Resolutiën van de Vroedschap…, i. m., 257.
  265 Uo., 257.
  266 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie…, 1738. február 3.
  267 HUA, 702–1. 123–40 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1737/38.
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22-én döntöttek, és hat nap múlva tájékoztatták az utrechti városatyákat, 
leírták, hogy a bíráknak három héten belül dönteniük kell, mivel több meg-
hívott bíró visszamondta a részvételt, ezért újakat kellett kiválasztani. Az 
itt születő ítélet ellen már nem lehetett fellebbezni.268 1738 júliusának végén 
közölték, hogy mindkét félnek meg kell jelennie Gelderland, Friesland és 
Brabant tartományaiból összeállt bírói testület előtt.269 1738. július 24-én 
Arnhemben Brantsennel és fiával próbáltak előbb megegyezni, de megbe-
szélésük eredménytelenül zárult, mivel Brantsenék nem akartak Utrechttel 
külön megállapodni, csak ha az összes, az ügyben érintettel is sikerül. Ezért 
végül a bíróságnak kellett döntenie július 25-én.270

A megbeszélés legfőbb pontja az volt, hogy a végrendelet kézhezvételét 
bizonyító irat, melyet valaki más írt, de a titkár ellátta aláírásával, egyen-
értékű-e azzal a szöveggel, amit a titkár maga írt ugyan, de ő maga nem írt 
alá. Ebben a kérdésben a végrendelet-készítésről szóló törvényt vették elő, és 
megállapították, hogy egyetértés van a törvény által támasztott követelmé-
nyek és a végrendelet készítése között, ami a következő pontokat illeti:

1. A végrendelet készítője maga is azt írná vagy íratná le, mint amit most 
megvizsgálnak.

2. A végrendelkező a lezárt végrendeletet két városi bíró és egy titkár előtt 
mutatná be azzal a magyarázattal, hogy abban végakarata van.

Mindkét pontot azonnal elfogadták, hiszen a végrendelet a végrendelkező 
akaratát foglalta magában, és a városi bírák és a titkár azt aláírták. 

Nagyobb gondot okozott viszont, hogy néhány – a pert vizsgáló – jo-
gász szerint a dokumentumot nem lehetett végrendeletnek tekinteni, mivel 
az átvételt bizonyító iratot egy magánszemély és nem a titkár maga írta, és 
ezzel kapcsolatban 17. századi genti és veluwei ítéleteket emlegettek. A jelen 
perben azzal védekeztek, hogy a titkár már 80 éves és nehezen ír, ezért írta 
meg a fia az iratot, és ő csak aláírta azt. Végül arra jutottak, hogy nagyobb 
súllyal esik latba, hogy a titkár aláírta az iratot, még akkor is, ha a hitelesí-
tést nem saját kezűleg írta, mint ha a szöveget maga írta volna, de nem írta 
volna alá.271

Három nappal később, július 28-án az a határozat született, hogy Brant-
sent a végrendeletben kijelölt 20.000 gulden megfizetésére kötelezik, amit a 

  268 GldA, 0124 Hof van Gelre en Zutphen 6020e_1738. Rechtspleging in eerste 
aanleg Civiele zaken, 1638. április 22. és HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de 
Commissie…, 1737. április 28. 

  269 Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht…, i. m., 259.
  270 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie…, 1849.
  271 GldA, 0124. 6020e_1738.

magyar és erdélyi diákok kaptak. A per költségeit a peres feleknek fele-fele 
arányban kellett viselniük.272 Johann Ochtens és Willem Verwey utrechti ta-
nácsnokokat 1738. szeptember 27-én született határozatban a városi tanács 
Arnhembe küldte a pénzért. A 20.000 guldent Nicolaas van Hamel ügyész-
ségi megbízott házában Hendrik Brantsen volt polgármester és Nalida Ever-
wijn két fia, Willem Rynier Brantsen, hivatalban lévő polgármester és Gel-
derland tartomány bírósági tanácsosa, valamint Hendrik Willem Brantsen, 
Arnhem város titkárának a beleegyezésével vették át. Az alap tőkéje részben 
készpénz volt, részben különböző értékű államkötvényekbe volt befektet-
ve,273 amelyeket végül 1738. október 13-án juttattak el Utrechtbe.274 Októ-
ber 27-én Utrecht város úgy döntött, hogy a per költségét, amelyet a városi 
kasszából fizettek, az átvett hagyatékból visszaveszik a következő módon275: 
államkötvényekben csak 18.500 gulden volt, a város ennek kiegészítésére 
még 1500 gulden értékben tervezett újabb államkötvényeket venni. Az elő-
ző három év kamatából 300 guldent a magyar és erdélyi diákoknak kíván-
tak adni, további kamatokból és az Arnhemben átvett készpénzből pedig az 
5400 guldenes perköltséget akarták visszafizetni.276

Mi történt a hagyatékkal? A pénzt az egyetem kapta meg, és az alap 
1738. október 27-én az utrechti gyámhatóság (momboirkamer) felügyelete 
alá került. Miután a gyámhatóságot 1835-ben egy királyi határozat meg-
szüntette, a tartományi rendek igazgatási szervezetével (Gecommitteerde 
Raden) folytatott levelezés után Utrecht város vezetősége 1849. december 
18-án úgy döntött, hogy az alapot egy adminisztratív testület kezeli majd, 
amely felügyeli, hogy a pénzt a végrendeletben meghatározott célra használ-
ják fel, és 1751-től kezdődően minden év februárjában a polgármester és a 
városatyák, illetve az adminisztratív testület számára elszámolás készüljön a 
pénz felhasználásáról.277 Az 1784-ben Magyarországra küldött elszámolás 
szerint évente 500 guldent osztottak szét ebből a magyar diákok között.278 
1859. augusztus 20-án az alap a pénzügyminisztérium felügyelete alá ke-
rült. A pénzügyminiszter továbbra is hajlandó volt az alapítvány kamatait 
a teológiai kar dékánjának rendelkezésére bocsátani, de tudni akarta, hogy 
vannak-e még Utrechtben magyar-erdélyi diákok. A minisztérium számítása 
szerint az alap éves kamata tisztán 336 gulden volt. 1896-ban az osztrák 

  272 HUA, 702–1. 123–40 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1737/38.
  273 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie…, 1738. szeptember 27.
  274 HUA, 702–1. 123–41 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1738/39.
  275 Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht…, i. m., 259.
  276 HUA, 1007–2. 11026 Rekeningen van de Commissie…, 1738. október 27.
  277 Uo., 1849.
  278 TtREL, I. 1. b. 37. Hollandiai ösztöndíjak 637. sz.
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nagykövet bővebben is tájékozódni akart arról, hogy milyen feltételei van-
nak az alapítványból való részesülésnek.279 

II.3.2.2. Kifizetések

Az alapítványból az elkövetkező évszázadokban is kaptak pénzt a magyar 
diákok, közülük Rokoska József, Filep Gusztáv, Csánky Benjámin voltak 
azok, akik Debrecenben is tanultak. Az ösztöndíjasok közül többen Deb-
recenben folytatták pályájukat, például Nagy Zsigmond, akinek később 
a holland tanszék vezetését szánta a debreceni egyetem, vagy a debreceni 
teológián tanító teológus professzorok, mint Kállay Kálmán, Tóth Endre és 
Varga Zsigmond.

Az alapítványnak saját számlakönyve is volt az éves számlákról a 19. szá-
zadtól kezdve. Ismerünk arra példát, hogy egy magyar a Stipendium Bernar-
dinumból és az Everwijn-hagyatékból egyaránt kapott pénzt: a sárospataki 
Ferentzy József 1828. január 31-én 150 guldent a Bernardinum, 100 guldent 
pedig az Everwijn-alapból kapott egy évre. Sőt a doktori fokozata megszerzé-
séhez is kapott mindkét alapból támogatást.280 Ezek után sokáig nem voltak 
magyarok Utrechtben, majd csak Tóth János iratkozott be, aki a Stipendi-
um Bernardinum ösztöndíjasaként281 kapott 150 guldent 1847. március 29-
én.282 1856-tól kezdve újra megjelentek a magyarok Utrechtben, és innentől 
kezdve folyamatos a jelenlétük. Az elkövetkező években 300 gulden körüli 
összeget fizettek a magyaroknak.283 1865. szeptember 25-én a teológiai kar 
úgy döntött, hogy magyarországi iskoláknak is utal át az Everwijn-alap pén-
zéből. A máramarosszigeti alsó gimnáziumba 2000 guldent adtak a tanárok 
illetményének kiegészítésére és a tanári kar bővítésére, az 1859-ben Pesten 
alapított református elemi iskola és gimnázium támogatására 1000 guldent, 
a soproni evangélikus gimnáziumban keresetkiegészítésre 2100 guldent, és 
1100 guldent egy eredetileg jezsuiták által alapított magasabb fokú soproni 
evangélikus testvériskola támogatására.284 1871-től kezdve az egyetemnek 

  279 HUA, 1352 UU FG 2. 7. Archief van het Fonds Anna Everwijn tot Santbrink, 1863–
1950, 768. Ingekomen stukken, 1863–1896.

  280 HUA, 1352 UU FG 3 Resoluties van faculteitsvergaderingen, 1803–1877. Nr. 129.
  281 schinkelshoek W. M: Was ist ein Name?..., i. m.,  37.
  282 HUA, 1352 UU FG 3, 1803–1877.
  283 A számlák sajnos elég hiányosak, csak a következő évekre vonatkozóan vannak ada-

taink: 1850: 288,08 gulden; 1851: 302,23 gulden; 1852–1862: 304,20 gulden; HUA, 
1007–2. 11026.

  284 HUA, 1352 UU FG 3, 1803–1877.

évente kellett jelentést tennie a pénzügyminisztérium felé. Ebből a jelentés-
ből kiderül, hogy az Everwijn-alapból és más magyar pénzekből kiegészítve 
egy magyar diák egyéves tanulmányát fedezték.285 1878. július 30-án királyi 
végzés erősítette meg az utrechti és leideni teológiai alapokat a korábbi fel-
használási módban.286 Egy 1878-ból kelt számla szerint továbbra is részesül-
tek magyarok az alapból.287 Nemcsak diákoknak adtak a pénzből, hanem 

  285 Uo., 1871. január 31.
  286 HUA, 1352 UU FG 153. Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de legaten 

van diverse personen ten behoeve van studenten in de theologie of in de Theologische 
Faculteit, 1878.

  287 HUA, 1352 UU FG 2. 7. Archief van het Fonds Anna Everwijn tot Santbrink, 1863–
1950, 769. Jaarrekeningen uit 1877–1930.

 1878: K[arl] Nagy összesen 350 gulden; 1879: Joseph Horváth: 200 gulden és 100 
gulden a beteg Kenessey [Eugen] hazakísérésére és 75 gulden útiköltségre; 1880: I[u-
lius] Benkő összesen 335 gulden. 1881: J[ohann] Bartalus összesen 330 gulden; 1882: 
három magyar diák, Nagy [Zsigmond], Kenessey [Béla] és Kőpataky [Gyula] összesen 
75 gulden, valamint C[arl] Szalay 280 gulden ösztöndíj; 1883: K[ároly] Szalay, M[i-
hály] Dezsi, D[ezső] Bartha egyenként 100 gulden, K. Szalay útiköltségére 50 gulden; 
1884: Zs[igmond] Nagy 201, 755 gulden és B[oldizsár] Vásárhelyi 150 gulden; 1885: 
B. Vásárhelyi 300 gulden és 50 gulden útiköltség; 1886: G[yörgy] Rákosi 350 gulden; 
1887: G[éza] Antal 40, 200 és 25 gulden, Kiss [Adalbert] 40 gulden, David [?] 15 gul-
den, Józsa [Zsigmond] 15 gulden; 1888: A[dalbert] Kiss, [Zsigmond] Józsa és Jul[ius] 
David [?] egyenként 25 gulden, G. Antal gyógyszertári költségei 13,90 gulden, A. Kiss 
ösztöndíja 50 gulden, G. Antal ösztöndíja 100 gulden és ugyanő útiköltsége 50 gulden; 
1889: [József] Csűrös és [Bálint] Fogarasi egyenként 25 gulden, majd Fogarasinak 100, 
125 és 60 gulden ösztöndíj; 1890: [Johann von] Zayzon összesen 325 gulden; 1891: 
Zayzon 325 gulden; 1892 G[yörgy] Tárkányi összesen 315 gulden és L[ajos] Egerházi 
40 gulden; 1893: G. Tárkányi apja betegsége miatt 50 guldenes útiköltség, I[mre] Lu-
kácsy összesen 275 gulden; 1894: I. Lukácsy 300 gulden; 1895: Egerházy 50 gulden, 
Pásztohy [Dionysius] 50 gulden, és Pásztohy, Csűrös [Ferenc], Kovács [Károly vagy 
Kálmán] egyenként 50 gulden; 1896: özv. Mente asszonynak 60,05 gulden a Lukácsy 
nevű magyar diák adósságaira, amivel az özvegynek tartozott, K. Kovács 100  gul-
den, J[ózsef] Rokoska egyenként 100 gulden; 1897: C. Kovács összesen 325 gulden; 
1898: [Antal] Danóczy: 325 gulden; 1899: nincs magyar; 1900: [Dionysius] Kádár: 
összesen 709,05 gulden; 1901: B[éla] Nagy: 225 gulden; 1902: I[stván] Nagy: összesen 
350 gulden; 1903: [Johannes] Marton: összesen 350 gulden; 1904: Marton: összesen 
325 gulden; 1905: [Sándor] Böszörményi: 325 gulden; 1906: [András] Mizsák: 325 
gulden; 1907: De Ruyter-ünnepségre [Albert ?] Kissnek 25 gulden és Sebestyén [Jenő-
nek] 325 gulden ösztöndíj; 1908: 3 magyarnak összesen 150 gulden; 1909: Mizsák 125 
gulden, Veress [Jenő] 325 gulden, G. Entrelang (?): 50 gulden; 1910: három magyar 
fejenként 50 gulden, [Zsigmond] Varga 100 gulden;  1911: nincs magyar ösztöndíjas; 
1912 három magyarnak 225 gulden egy liverpooli konferenciarészvételre, illetve négy 
professzornak fejenként 100 gulden a magyarokkal való foglalkozásért; 1913: Barát 
[József] 100 gulden londoni utazására és tartózkodására, valamint [Lajos] Munkácsy 
útiköltségre 100 gulden; 1914: magyar diákoknak 50 gulden, Kállay [Kálmánnak] lon-
doni tanulmányaihoz kint tartózkodására 100 gulden, Miklós [Ödönnek] 100 gulden; 
1915: magyar diákoknak 50 gulden, 1916: magyar diákoknak az utrechti teológián 50 
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lapokat is fizettek elő: 1908-ban és 1909-ben három hónapra a Hongaarsche 
Courantra, majd 1910–1911-ben a Budapesti Hírlapra.288 1939-ben a teoló-
giai karban felmerült, hogy a hagyatékból származó kamatot a Stipendium 
Bernardinumba utalják át, mégis a további évek elszámolásaiból az derül 
ki, hogy az alap megőrizte önállóságát.289 Egy 1939. december 1-jén kelt 
számla szerint öt magyar diák (K. Körpöly, F. Pókos, Ede Szántay, K. Tóth 
és M. Tótpál) egyenként 50 guldenes támogatást kapott.290 A második világ-
háború során (1940-ben, 1941-ben és 1942-ben) ebből az alapból küldtek 
pénzt Debrecenbe, mivel a diákok a háború miatt nem tudtak Utrechtbe 
utazni.291 Kállay Kálmán a kapott pénzt szétosztotta a magyar és az erdélyi 
kollégiumok között. Az 1940-ben küldött pénzről maradtak fenn Debrecen-
ben számlák. Ebből kiderül, hogy Kállay a kétszáz holland forintot magyar 
forintba átváltva az összeget hat részre osztotta, minden főiskola 70 forintot 
kapott, Kolozsvár pedig 140-et. Kállay kérte, hogy a kollégiumok a pénz el-
osztásáról német nyelvű nyugtát küldjenek neki. A nyugtákból tudjuk, hogy 
Erdélyben két szegény teológushallgató kapott fejenként 70 pengőt, Pápán 

gulden és Miklósnak magyar diákok hollandiai tanulmányainak tudományos kutatá-
sára 250 gulden; 1917: 5 holland professzornak egyenként 100 gulden a magyaroknak 
a teológiai tanulmányokban nyújtott segítségért; 1918: magyaroknak a teológiai fakul-
táson 50 gulden; 1919: 50 gulden magyaroknak a teológiai fakultáson; 1920: magyar 
diákoknak 50 gulden, Tantó [Lajos], Filep [Gusztáv] és Galambos [Zoltán] fejenként 
50 gulden, ugyanők összesen kétszer 187,5 gulden, Tantó amerikai útjára 375 gulden; 
1921: 50 gulden magyar diákoknak, 100 gulden a teológiai karnak, 330 gulden dr. 
[Károly] Csörsz magyar diáknak, 25 gulden G. Filepnek útiköltségre; 1922: fejenként 
100 gulden [Benjámin] Csankynak, [Lajos] Zsemlyének, [Endre] Tóthnak; 1923: 100 
gulden Zsemlye betegellátására, 50 gulden magyar teológus diákoknak, 100 gulden 
a Stipendium Bernadinumba utalva, 50 gulden magyar teológushallgatóknak; 1924: 
útiköltségre három magyarnak ([Sándor] Hegyi, [Endre] Gál, [Lajos] Csánky) fejen-
ként 50 gulden, Csánkynak 50 gulden, 50 gulden magyar teológus hallgatóknak; 1925: 
összesen 383,95 gulden J[ános] Zs[igmond] Keck nevű beteg magyar diák ápolására 
a diakonisszaházban, valamint magyar teológushallgatóknak 50 gulden; 1926: J. S. 
Keck orvosi számlái: 46,50, [János] Záborski nevű magyar diáknak 50 gulden, 250 
gulden a debreceni főiskolán egy protestáns kar építésére, 50 gulden magyar teológus-
hallgatóknak; 1927: Szabó Dezső magyar diáknak 50,32 gulden Budapestre, valamint 
magyar teológushallgatóknak 50 gulden; 1928: 50 gulden Zugor Istvánnak, 50 gulden 
magyar teológushallgatóknak; 1929: 5 magyar diáknak fejenként 50 gulden, magyar 
teológushallgatóknak 50 gulden; 1930: 5 magyar diáknak fejenként 50 gulden, [Imre] 
Fehér nevű magyar diáknak orvosi költségre 6 gulden.     

  288 Uo.
  289 HUA, 1352 UU FG 7. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit, 1877–

1971., 1939. október 23.
  290 HUA, 1352 UU FG 2.7. Archief van het Fonds Anna Everwijn tot Santbrink, 1863–

1950, 770. Financiële bescheiden, 1925, 1939–1950.
  291 HUA, 1352 UU FG 7, 1940. november 18. 1941. szeptember 15., 1942. november 30.

szintén két hallgató kapott fejenként 35 pengőt. A Dunamelléki Egyházke-
rületben négyen 10–20 pengős, Sárospatakon öten 10–15 pengős segélyben 
részesültek. A segély debreceni felhasználásáról semmilyen adatunk nem ma-
radt fenn.292 Az 1942. december 1-jén kelt kiutalásból kiderült, hogy a néme-
tek figyelmét sem kerülte el a magyarországi pénzátutalás, így német utasí-
tásra kérdőívet küldtek Kállaynak, akinek azt kitöltve vissza kellett juttatnia 
Utrechtbe, továbbá közölték az egyetemmel, hogy a támogatásra, család-
fenntartásra küldött pénz összegét limitálták: havi 250 birodalmi márkában 
egyedülálló személynek vagy családfőnek és 100 birodalmi márkában csa-
ládtagonként.293 Az alapból a háború során teológiai folyóiratokat is küldtek 
magyar teológusoknak.294 1947-ben, mivel a magyaroknak nem tudtak a 
pénzből juttatni, mert nem tanultak az egyetemen, így két holland teológus-
hallgató kapott egyenként 25 guldent.295 1952-ben (már jóval a kommunista 
hatalomátvétel után) úgy döntöttek, hogy Kállay Kálmán professzornak jut-
tatnak belőle pénzt lexikon vásárlására.296 1956 januárjában és májusában a 
teológiai kar döntése értelmében magyar célokra „voor Hongaarse doelein-
den” lehetett az Everwijn-alapból pénzt felhasználni. Januárban 300 gulden 
értékben akartak vásárolni a magyaroknak könyveket belőle, de ezt végül 
februárban visszavonták az államtanács (Raad van State) döntése alapján, 
a májusban megadott célokra történt pénzkérést viszont megerősítették.297 
Még évekkel később is részesültek belőle a magyarok: 1957-ben, a forra-
dalom után menekült diákok támogatására fordították, ekkor háromszor 
75 guldent adtak az egyetemen tartózkodó magyaroknak.298 1967-ben pedig 
pénzt utaltak ki belőle egy magyar hölgynek görög szótár vásárlására.299

  292 TtREL, II. 2. c. Dékáni Hivatal iratai, 41. d. 252. sz.
  293 HUA, 1352 UU FG 2. 7. 770. 
  294 1943. október 9-én Pápára S. Kissnek Nieuwe Theologische Studiën; 1948. április 7-én 

Kállay Kálmánnak Nederlands Theologisch Tijdschrift; 1949. július 2-án Budapestre 
J. Sebestyénnek, L. Pappnak és Debrecenbe Pákozdynak a Nederlands Theologische 
Tijdschrift egy-egy példányát; 1950. január 17-én ugyanebből a folyóiratból küldtek 
egy-egy példányt J. Sebestyénnek, L. Pappnak, B. Nagynak, K. Kállaynak, Galam-
bosnak (Csehszlovákiába), és egyet a Debreceni Egyetem Könyvtárának; 1950. októ-
ber 4-én egy Új Testamentumot küldtek Kállay Kálmánnak; 1950. október 28-án L. 
Pappnak, a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak és Kállay Kálmánnak küldtek egy-egy 
példányt a Nederlands Theologisch Tijdschiftből HUA, 1352 UU FG 2. 7. 770. 

  295 HUA, 1352 UU FG 7, 1947. február 12.
  296 Uo., 1952. február 20.
  297 HUA, 1352 UU FG 10 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit. 1956., 

1956. január 27., február 16. és május 17.
  298 HUA, 1352 UU FG 11 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit. 1957., 

1957. október 3.
  299 HUA, 1352 UU FG 21 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit. 1967., 
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A kisebb egyedi tanulmányi alapítványok (kivéve a Stipendium Bernar-
dinumot) 1984-ig működtek önállóan.300 Ekkor a teológiai kar úgy döntött, 
hogy egyesített alapítványt hoz létre, az ún. Stichting de verenigde theolo- 
gische studiefondsent (Egyesült Teológiai Tanulmányi Alapítvány), amelybe 
felvették az Anna Everwijn-alapot is. 1984. október 22-én úgy határoztak, 
hogy eddig az összevont alapból teológushallgatók könyvvásárlására adnak 
fejenként 300 gulden támogatást. A pénz elértéktelenedése miatt más ala-
pítványokból több pénzt lehetett könyvvásárlásra fordítani, így 1988-tól a 
pénzt egyéni és csoportos tanulmányi utak finanszírozására fordították.301 
2014-ben Utrechtben megszűnt a protestáns teológiai képzés, az alapítvány 
további sorsa egyelőre ismeretlen.

A fentebbi példák jól mutatják, hogy a holland egyetemek komoly anyagi 
segítséget nyújtottak a náluk tanuló magyaroknak. Kifejezetten a debreceni 
iskola diákjai nem részesültek különleges elbánásban, ellentétben a kolozs-
vári és nagyenyedi diákokkal, akiknek kizárólagos joguk volt a leideni egye-
tem teológusok számára létrehozott kollégiumi ösztöndíjára. A Debrecenből 
ösztöndíjban részesülők száma nagyon változó volt, arányaiban követte az 
egyes egyetemekre beiratkozók számát, így a vizsgált három egyetem kö-
zül a legtöbben Utrechtben kaptak a debreceniek közül ösztöndíjat (99 fő 
a város és tartomány ösztöndíjából, 22 a Stipendium Bernardinum, 3 az 
Anna Everwijn-alapból részesült támogatásban), ezt követte Groningen (33 
ösztöndíjas a menzán), végül Harderwijk (3 ösztöndíjas a Fraterhuisben). 
Hollandia francia megszállása után egy évvel, 1796. október 30-án Benedek 
Mihály főjegyzőhöz írt levélben a tiszántúli superintendentia tarcali közgyű-
lése aggodalmát fejezte ki a hollandiai akadémiák jótéteményeivel kapcso-
latban, és az ottani jótétemények vissza- vagy kikérését szorgalmazta.302 Az 
ügyet megvizsgálták, a franekeri, groningeni és utrechti egyetemen találtak 
1784-ből származó adatokat. Ezek alapján megállapították, hogy az otta-
ni beneficiumokat nem magyarok vagy harmadik országbeliek tették, így 
azokat kikérni nem lehet. A pénzt vagy a rendek, vagy a városi tanács adta 
készpénzben a diákok eltartására, és csak alamizsna volt, így azok kiadá-
sát vagy fenntartását nem kérhetik. Az utrechti két ösztöndíjat szintén nem 
lehet elkérni, mivel az a végrendelkező szándékával ellentétes lenne, illetve 
külföldre az örökül hagyott tőkét a holland törvények értelmében még az 

1967. szeptember 7.
  300 HUA, 1352 UU FG 457 Stukken betreffende het beheer van diverse fondsen, 1923–

1945, 1977–1997; 1984. április 10.
  301 Uo., 1984. október 22.
  302 TtREL, I. 1. b. 37. Hollandiai alapítványok 650. sz.

örökösök sem vihetik ki. Ezenkívül megjegyzik, „a Belga nemzetnek termé-
szetiben oltatott az, hogy a proprietast oltalmazza”. Bár éppen ellenséges 
viszonyban voltak egymással, de a nyomorúságban a magyarokat segítették 
hosszú ideig, így nem találták illendőnek ezeket az alapítványokat elkérni.303 
Ennek szellemében végül lemondtak a hollandiai alapítványok kikéréséről, 
és az elkövetkező évszázadokban is megmaradt a két alapítvány Utrechtben, 
melyből a magyarok közül debreceniek vagy tanulmányaik befejeztével Deb-
recenhez kötődő személyek részesültek. Franeker és Harderwijk egyetemeit 
Napóleon idejében 1811-ben bezárták, a többi holland egyetemre pedig nem 
iratkoztak be magyarok, így debreceniek sem, ezért további anyagi támoga-
tásuk is megszűnt.

II.4. A Debreceni Református Kollégiumnak nyújtott

holland segély

A peregrináció révén a holland református egyház igen szoros kapcsolatot 
alakított ki a magyar református közösségekkel, a holland egyetemekre lá-
togató debreceni diákok anyaiskolájában a színvonalas oktatás fenntartá-
sára nyújtottak anyagi segítséget. A református kollégiumban alapításától 
1636-ig egy, 1636-tól kezdve kettő,304 a váradi kollégium beolvadása után 
három,305 majd 1704-től – az 1711 és 1738 közötti éveket kivéve, amikor 
ugyanis újból csak három306 – összesen négy307 tanszék létezett 1798-ig, az 
ötödik tanszék felállításáig. A második tanszék professzorának fizetésére I. 
Rákóczi György tett alapítványt, 1658-tól kezdve azonban a fizetést a vá-
ros fedezte.308 Az 1660-ban létrejött harmadik professzori állás biztosítására 
Apafi Mihály fejedelem 3000 mázsa kősót adományozott, amelyet még a 
város egészített ki pénzzel, természetbeni juttatásokkal és lakás biztosításá-
val.309 Ez a sóalap azonban bizonytalanul folyt be, így a negyedik tanszék 
mellett ennek az állásnak a fizetése is teljes egészében a városra hárult. 1752-
ig a város fizette ex cassa domestica a professzorokat, valamint a köztanító-

  303 TtREL, I. 1. b. 37. Hollandiai alapítványok 673. sz.
  304 Bölcskei G.: ’A kezdetektől…’, i. m., 31. 
  305 Uo., 52. 
  306 Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. 

Debrecen, Hoffmann és Kronovitz Könyvnyomdája, 1904, 403.
  307 TóTh B.: ’A kollégium története…’, i. m., 74.
  308 Balogh F.: A Debreceni Református…, i. m., 15.
  309 Uo., 16.
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kat a többi egyházi hivatalnokkal együtt. Gondoskodott a lakhatásukról és 
az épületek felújításáról.310 

1752. január 9-én Mária Terézia a szepesi kamara útján bocsátotta ki azt 
a rendeletét, amely szigorúan megtiltotta, hogy a város a továbbiakban fizes-
se pénztárából a tanárokat és a lelkészeket.311 A pénzügyi gondok enyhítését 
úgy oldották meg, hogy a lelkészek fizetésére kivetették az ún. papbért, a 
tanárok fizetésére kölcsönt vettek fel az enyedi kollégiumtól, majd Szerem-
ley Sámuel egyházi gondnok és főbíró feleségével, valamint Sződi Istvánnal 
egy új tanszéki alapot hozott létre.312 1753. július 28-án tartott gyűlésén az 
egyháztanács elhatározta, hogy a tanári fizetési alap kiegészítésére a külföldi 
hitsorsosoktól kérnek pénzt: így megkeresték a svájci, a holland és angol 
református egyházakat.313 Bár a továbbiakban csak a holland segély történe-
téről lesz szó, mégis érdemes megemlíteni, hogy a hollandok mellett a svájci 
hittestvérek küldtek rendszeresen pénzt Debrecenbe (380 rénes forint körüli 
összegben, de ez évente változó volt) 1757 és 1775 között.314 Az angol segély 
tőkéjét, 600 fontsterlinget Londonban őrizték, ebből 1763-ban küldtek át-
számítva 153 rénes forintot,315 1780. február 5-én pedig 918 rénes forintot 
és 20 krajcárt.316

A debreceni kollégium vezetősége úgy döntött, hogy a hollandiai refor-
mátusok közül az utrechti egyetem teológiai fakultásához fordul panaszával. 
A kollégium professzorai az ügyükben eljáró diákoknak „Instructio”-t írtak, 
amely harminc pontban foglalta össze az eljárás módját. A svájci adomá-
nyok gyűjtésével a későbbi híres orvost, Weszprémi Istvánt bízták meg, aki 

„Helvétiában […] dolgát végezvén, indullyon Hollandiában és ott 
maga mellé vévén Kolmár Ferentz Uramat edgyetértven inditsák meg 
a’ dolgot a Traiectumi Theologica Facultas előtt, Instantiánkat be 
nyujtván a T. Decanus Uramnak.”317 

  310 Tenke Sándor: A Debreceni Kollégium gazdálkodása Szeremley Sámuel perceptor ide-
jén 1742–1771. Bölcsészdoktori értekezés. 1978. Debreceni Egyetemi Könyvtár. Ltsz. 
A 6809., 45. 

  311 Balogh Ferenc: ’Debrecen város segélye a kollégiumnak és a Mária Terézia kormánya 
által betiltása’. Debreceni Protestáns Lap, 1903. 684. 

  312 Uo. 685.
  313 Uo. 685. A kollégiumnak nyújtott külföldi segélyek történetének hátteréről lásd: rácz 

I.: Az ország iskolája…, i. m., 131–139. 
  314 TtREL II. 16. a. Kurátorok iratai, 1. d. Szeremley Sámuel iratai; TtREL II. 11. e. 

Perceptori Cassa számadási naplói 1. d. 1771–1778.
  315 TtREL II. 16. a. Kurátorok iratai, 1. d. Szeremley Sámuel iratai.
  316 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 2. d. 1778–1784.
  317 TtREL, II. 1. c. Kollégiumi igazgatói iratok 1. d. Az Instrukciót közli a forrás 

Az Instructio rendelkezett továbbá a pénz összegyűjtésének módjáról is: 

„…az alamisnát, melly Isten kegyelmébűl gyűlni fog, egészszen egy 
helyre kellene gyűjteni, ne ugyan Angliába […], hanem Hollandiába 
vagy Helvetiába. […] Az alamisnárul mindenütt hiteles attestatiot vé-
gyenek. Offerálják azt, hogy mi esztendőrűl esztendőre számot fogunk 
adni miképpen és hová fog az alamisna költődni.”318

(Piskárkosi) Szilágyi Sámuel teológiaprofesszor, Pap-Sződi (Csir) István, 
Vecsei János, Tatár (Tatai Csirke) Ferenc319 lelkészek és a város, valamint a 
kollégium elöljárói, Szeremley Sámuel, Domokos Márton, Szilágyi Mihály, 
Pándi János, Hertzeg János, Veresmarti János, Czeglédi Pál levelet írtak az 
utrechti teológiai fakultásnak 1753. október 2-án, melyben részletesen ecse-
telték súlyos helyzetüket, valamint a fakultás tanáraitól segítséget kértek: 

„Titeket tisztelendő Atyák és legkedvesebb Testvéreink az Úrban alá-
zatosan könyörögve arra kérünk, hogy a híres és a legnagyobb Isten 
áldásával legvirágzóbb belgiumi eklézsiáitokban összegyűjtött pénz-
összegről kegyeskedjetek gondoskodni, melynek éves kamatából a ne-
vezett fizetéseket megfizethetjük és ennek a kollégiumnak egyéb szük-
ségleteit ha nem is egészében, legalább részben segíthetjük.”320

Több mint két év telt el, mire a hollandiai segélyről hír érkezett. Kolmár 
Ferenc, aki az utrechti teológiai fakultáson tanult, 1756. február 21-én levél-
ben tájékoztatta Szilágyi Sámuel debreceni teológiai tanárt a segély érdeké-
ben tett lépésekről, valamint az elért eredményekről: 

„Most ez előtt egy néhány napokkal adtam be instántiát az itt való 
Theológica Facultásnak, mellynek summája e’ vólt: Mivel, a’ mint 
mind két részrül értem, mind Apos mind pedig Wirtz Uraméknál dol-

feltüntetése nélkül nagy Sándor: ’A Debreceni Kollégium egyik régi angol kapcsolata’. 
Debreceni Képes Kalendárium, 1947, 42–43.

  318 Uo.
  319 Az aláírók neveit a dokumentumban feltüntetett módon közöljük, zárójelben a nevük 

mai formája található.
  320 „Vos Patres Venerandos et in Domino Fratres Carissimos rogaremus supplicando hu-

millime, ut aliquam pecuniae summam in inclyta ac Dei Optimo Maximo benedictio-
ne florentissima ecclesia Vestra Belgica colligendam curare dignemini ex cuius annuo 
fructu memorata illa salaria exsolvi aliaeque necessitates collegii huius si non in toto, 
saltem in parte sublevari possint.” segesVáry Lajos: Magyar református ifjak az utrech-
ti egyetemen: 1636–1836. Debrecen, Városi Nyomda, 1935, 74. 
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gunknak ebbe az esztendőbe szerentsés ki menetelét reménlhetem: 
azért itt is a Tiszt. Theologica Facultás – is méltóztattnék ollyan utról 
’s módról mennél hamarább gondolkozni, melly áltál itt-is kívánt vé-
günket hova hamarább érhetnék – el. Erre azt felelte a’ T. Facultás T. 
Irhoven Decanus Uram által, hogy ők is dolgunk elő – mozdításában 
utolsok éppen nem lesznek.”321 

Irhoven dékán egy hágai urat keresett meg a magyarok kérésével, és hús-
vétra kiderült, hogy 

„…mi vétettessünk bé azok közzé az Alumnusok közzé, a’kik számok-
ra minden esztendőbe az Hét Tartomány Classisának cassájából bizo-
nyos summa pénz adattatik. […] Azt mondja T. Irhoven Uram, hogy jó 
reménsége vagyon, hogy az ő kegyelmek a’ T. Facultásnak insinuátiója 
és recommendátiója által meg fogjuk nyerni.”322 

A levél még egy érdekességről tesz említést: 

„T. Elsner Uram – is jó szándékkal vagyon felőlünk. Egy kegyes 
öreg Gazdag Matrónát arra inducált, hogy számunkra valamely sum-
mát testálna, mellynek gyümöltséből tápláltattnánk jövendőbe.”323 

Azt sajnos nem tudni, hogy végül is sikerült-e megkapniuk ezt a pénzt. 
Kolmár 1756. június 2-án Szilágyi Sámuelt a következőkről tájékoztatta: 

„Mindkét rendbéli Leveleit vettem Kegyelmednek, és a’ kiknek szol-
lott, mindjárt kezekhez adtam. Az elsőre imé küldi a’ választ T. Ir-
hoven Uram, mellyből megértheti Kegyelmed reménlem, mit lehessen 
várni a’ dologból.”324 Irhoven a következő választ küldte: „Nektek 
Tisztelt [urak] válaszul: Az ügyet, amennyire rajtunk áll minden erővel 
elő fogjuk mozdítani.”325

  321 TtREL, II. 22. a. Alapítványi iratok, 10. d. Nr. 157. A holland református egyház 
segélye.

 Szeretnék köszönetet mondani dr. Szabadi Istvánnak, a Tiszántúli Református Egyház-
kerület levéltár-igazgatójának, aki felhívta a figyelmemet ezekre a dokumentumokra, 
valamint a latin nyelvű szövegrészletek fordítását lektorálta. 

  322 Uo.
  323 Uo. Talán ez lehetett az Anna Everwijn-hagyaték előzménye.
  324 Uo.
  325 „Pro responso habeat Reverentia vestra: Rem quantum in nobis erit omni opera 

promovebimus.” Uo.

Irhoven dékán úrtól kaptak egy keltezés nélküli újabb levelet, amelyben 
arról tájékoztatta Szilágyi Sámuelt, hogy 

„Ügyeteket, leghíresebb uram, a fakultásunk az utrechti provinciális 
zsinatnak szeptember hetedikén […] ajánlotta. […] azt határozták, 
hogy száztíz holland forintot adnak.”326 

A debreceniek örömmel fogadták a felajánlott pénzt. Válaszlevelük pisz-
kozata ismert, amelyben köszönetet mondanak a felajánlott pénzért, és ebben 
a levélben tesznek először említést a pénzügyeiket lebonyolító személyekről. 
Még a kollégium ügyében eljáró diákoknak adott Instructióból tudjuk, hogy 

„Bécsbe kell a’ pénznek dirigáltatni, de ki kezéhez praecise arrol ott 
kell végezni. Ceterum akar ki légyen az, szükség, hogy ő a dologban 
semmit ne tudjon, vagy ha tud instantiojában légyen, hogy a dolgot 
titokban tartja.”327 

A piszkozatban szó van egy Johannes Lutz nevű ágostai hitvallású bécsi 
kereskedőről, akihez a pénzt kell utalni – aki ezt követően éveken keresztül 
kezelte a kollégiumnak küldött pénzsegélyt –, és ő továbbította a pénzt Sze-
remley Sámuelnek, a kollégium számadását végző perceptornak.

Hollandiában a pénz összegyűjtését egy embernek kellett vállalnia. Erről 
a professzorok levelét átadó Kolmár Ferenc már idézett 1756. június 2-án 
kelt levelében azt írja Szilágyi Sámuel professzornak: 

„[a dolog] A’ melly ha megérdemli, bízza Kegyelmed valakire ollyanra, 
a’ ki onnét hazúl ide igyekezik. Mert én nehezen reménlem, hogy többé 
itt lakjam. Egyébbaránt szivessen kész lennék mindent el-követni. Az 
atyafi-is, a’ ki már itt vagyon és a Levelet vette, bizonytalan itt lejendő 
maradása felől.”328 

A fentebb említett piszkozatban vetik fel először a professzorok, hogy 
Hollandiában kellene egy embert megbízni azzal, hogy vállalja a pénz össze-
gyűjtését. A kérdést valószínűleg nem tudták egyhamar tisztázni, mivel ezt a 
kérésüket megismétlik 1758. március 15-én kelt levelükben is. A kollégium 

  326 „Rem vestram, vir clarissime, Facultas nostra synodo nostrae provinciali Trajectinae 
die septimo septembris […] commendavit […] centum & decem Florenos Hollandicos 
se daturam decrevit.” Uo.

  327 TtREL, II. 1. c. Kollégiumi igazgatói iratok 1. d.
  328 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157. A holland református egyház segélye.
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vezetősége arra kérte a hollandokat, hogy inkább maguk közül válasszanak 
ki egy embert, 

„mert hogy egy közülünk való népszerű ember nálatok a mi megbízot-
tunkként működjön, nem egykönnyen lehetséges – ahogyan Nektek 
ezt már máskor is megírtuk –, nemcsak, hogy a legtöbben a nyelvet 
sem ismerik megfelelően és nem tudják az elvégzendő dolgok helyes 
eljárási módját, […] egyrészt, mert senkit nem küldhettünk Hozzátok, 
aki tájékoztat benneteket lelkünk nagy fájdalmáról, másrészt azok, 
akik amott [t.i. az akadémiákon – megjegyzés tőlem] vannak, hogy 
meddig akarnak, vagy tudnak maradni, egyáltalán nem tudjuk.”329 

A fennmaradt számlákon többször is felbukkan egy Jan Tayspil nevű 
amszterdami presbiter neve, akin keresztül a magyarok a segélyt kapták, így 
tehát elképzelhető, hogy Tayspilt a hollandok kérték fel a közreműködésre. 
Tayspil hosszú éveken keresztül gondoskodott a magyarok ügyéről. Három 
levél is fennmaradt, amelyekben a kollégium professzorai megköszönik Tay-
spil fáradozását, és kérik az ő, valamint a holland eklézsiák támogatását: az 
elsőt 1765. január 19-én írták: 

„Elsősorban azt kérjük, hogy azt a levelet, amelyet úgy gondoltuk, 
hogy Hozzád írtunk, oda, ahol láthatólag előnyös lesz, minden jóte-
vőnknek juttasd el.”330 

1766. január 28-án kelt a következő levél, amely ecseteli a kollégium ne-
héz helyzetét, és ugyancsak támogatást kér: 

„De a megváltozott dolgaink még nincsenek a legjobb helyzetben, sőt 
az elmúlt évben ismét súlyos vihar és sötét felhő ereszkedett a kol-
légiumunkra, amely még mindig nem tűnt el. Téged kérünk alázato-
san, hogy rólunk és a kollégiumunk szükségleteiről a nagytiszteletű 

  329 „Nam ut popularis aliquis noster apud VOS vice nostra fungatur, ne id quidem 
commode fieri potest, ut alias ad VOS perscripsimus: non solum, quod et linguae ignari 
sint plaerique, et rerum agendarum rationem perspectam non habeant, sed etiam quia, 
[...] partim nulli, quod ingentem animi dolorem nobis conciliat, mitti ad VOS possunt, 
partim quia, qui illic sunt, quamdiu manere velint, aut possint, prorsus ignoramus.” 
Uo.

  330 „Eadem […] rogamus maiorem in modum, dignere litteras has nostras quas TIBI 
inscribere praesumpsimus, ubi commodum visum fuerit, summis Benefactoribus 
nostris exhibere.” Uo.

esperesség református lelkészének, valamint az amszterdami tiszteletes 
konzisztóriumnak beszélj [….] azt kérjük, hogy ezt az indítványunkat 
a többi tisztelt zsinattal, akik méltónak tartottak minket a segítségre, 
[…] ismertetni kegyeskedj.”331 

1767. január 24-én a kollégium professzorai újabb levélben köszönik 
meg a hollandok jótéteményeit: 

„Isten és az emberek előtt bizonyosan a következő számtalan bizonyí-
tékkal merjük jelenteni, hogy a belga [itt: holland – B. R.] református 
eklézsiák azon feladatuknak eleget tesznek, amelyet Isten eklézsiáinak 
testvéri közössége megkíván, […] nem csak a mi nemzetünk ifjú di-
ákjait tápláltátok bőkezű ösztöndíjakkal a belga akadémiákon, hogy 
az isteni és emberi dolgok tanulmányozását folytathassák, hanem ne-
künk is, akik itthon az ifjak tanulmányait igazgatjuk, segítségeteket 
külditek. Tehát Téged nagy tiszteletű lelkész úr arra kérünk, hogy ne 
essen nehezedre, hogy a Belga Föderáció tiszteletes zsinataival és az 
amszterdami messze földön híres esperességgel és konzisztóriummal 
ismertesd, hogy hálás szívvel fogadjuk, a jótéteményt.”332 

1770-ből ismeretes még egy negyedik levél, amelynek a címzettje isme-
retlen, de a megszólításból és a szövegből arra lehet következtetni, hogy a 
professzorok ezt is Tayspilnek írták: 

„Ismét megkaptuk a belga egyházak segélyét a Te hűséges és legfőbb 
munkád nyomán, mely figyelmet fordíttatott az ügyünkre, a mi sze-

  331 „Quum autem res nostrae, nondum in melius sint mutatae, quin et anno superiori 
gravis rursus Collegio huic nostro incuberit procella et atrae nubis impenderint; quae 
nondum sunt disiactae: Te humillime rogamus: ut nos et necessitates, Collegii nostri 
Admodum Reverendo Diaconatui Reformato, nec non simul. Venerabili Consistorio 
Amstelodamensi exponere velis [...] oramus, ut hanc nostram erga ceteras venerab. 
Synodos actionem, quae nos munificentia sua iuvare dignatae sunt [...] significare 
dignentur.” Uo.

  332 „Nos quidem innumeris connucti argumentis, coram Deo ac huminibus tuto praedica-
re sustinemus, Ecclesias Belgicas Reformatas amplissime satisfacere officiis illis, quae 
fraterna communis Ecclesiarum Dei requirit […] non vos Juvenes tantum nostrae Na-
tionis Studiosos profectus ampliores in Divinarum Humanarumque rerum studiis in 
Academiis Belgicis quaerentes largis vestris Stipendiis alitis: sed et nobis, qui domi 
Studia Iuventutis moderamur […] Vestras Charitatinas mittitis. Honestissime igitur Te 
Vir plurimum Reverende rogamus ut Venerabilibus Synodis Belgii Foederatii et inclito 
Diaconatui, Consistorioque Amstelodamensi vel imprimis, gratum nostrum accepto-
rumque piorum beneficiorum memorem animum significare ne graveris.” Uo.
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génységünk iránti figyelem fenntartására. […] Ezt a kimutatást hálás 
lélekkel Isten színe előtt Nektek szenteljük, alázatos kérésekkel azt 
kérjük Istentől, hogy azt, aki minden jótett forrása és bőkezű adako-
zója, a Ti jóságotok gyümölcsével dicsérje, bővelkedjen mindenben.”333  

A pénz továbbítását Amszterdamban Raymond és Theodor Smeth ke-
reskedők, majd 1758-tól kezdve Frederik Hendrik Wetsteen (illetve a né-
met nyelvű szövegekben Friedrich Heinrich Wetstein) és fia intézték, akik 
azután az összeget Johannes Lutznak küldték tovább Bécsbe. A Wetsteen 
család egészen 1790-ig közvetítette a pénzt Lutznak, majd a legidősebb fiú és 
egyben üzletvezető halála után a Wetsteen család közbenjárására Abraham 
Clemens és fiai továbbították a pénzt.334 Bécsből a pénz nem közvetlenül 
a kollégiumnak, hanem Szeremley Sámuelnek, a kollégium kurátorának, a 
város kereskedőjének és főbírájának (1753, 1765–1767) a címére érkezett,335 
1771-ben bekövetkezett halála után fia, György fogadta a pénzt 1773-ig,336 
ezt követően 1774-től 1790-ig Spáh Sámuel debreceni kereskedőhöz,337 majd 
a következő két évben Spáh özvegyéhez338 érkezett a holland segély.

A pénzről a kézhezvétele után visszaigazolást kellett küldeni a holland 
adományozóknak. Az 1758. március 15-én kelt levélhez csatolt számlához 
hasonló igazolások másolatai szintén fennmaradtak a segély történetének 
dokumentumai között. A számla a következő szöveget tartalmazta:

„Jan Tayspil úr amszterdami presbitertől és Raymond és Theodor de 
Smeth amszterdami kereskedők utasítására 567 gulden 10 stuiver ösz-
szeget kaptunk, amelyet az alábbi nemes keresztény zsinatok és espe-
resség segélyeként a szükséget szenvedő magyarországi debreceni kol-
légium érdekében: az utrechti zsinattól 1756-tól 110 forintot, ugyan- 

  333 „Accepimus denuo fideli TUA opera, et summa, quae hac in re adhiberi potuit dili-
gentia, in sustentionem egestatis nostrae, Ecclesiarum Belgicarum subsidium. […] Sus-
pendimus hanc grati erga VOS animi tabellam coram Deo, supplicibusque precibus ab 
Eodem contendimus, ut Ille Idem, qui fons et largitor est omnis benedictionis, Augeat 
fructus liberalitatis Vestrae ut adfluatis omnibus.” Uo.

  334 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai 7. d. 1785–1790, Fábián József 
senior számadásai között.

  335 TtREL II. 16. a. Kurátorok iratai, 1. d. Szeremlei Sámuel számadási iratok és okmányok.
  336 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 1. d. 1771–1778, Báti János, Szili 

Sámuel, Koss János seniorok számadásai között.
  337 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 1. d. 1771–1778, 2. 1778–1784, 3. 

d. 1784–1788., 4. d 1788–1792.
  338 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 4. d. 1788–1792, Tóth István és 

Budai Ézsaiás seniorok számadásai között.

onnan 1757-ben 140 forintot, az Észak-Holland nemes zsinattól 160 
forintot, az amszterdami esperességtől 157 forint 10 stuivert kaptunk, 
amelyről mi alulírott professzorok állítjuk, hogy megérkezett, és a két 
csatolt számlát aláírtuk. Debrecen, 1758. március 14. Samuel Szilágyi, 
Stephanus P[aksi] Szathmári, Stephanus Hatvani, Joannes Varjas.”339 

A későbbi számlákon a nevek változtak, minden egyes holland jótevőnek 
külön tételes két példányban készült visszaigazolást kellett a kapott pénzösz-
szegről küldeni.340 Amennyiben nem küldték vissza az igazolást, akkor keve-
sebb pénzt kaptak. Erre figyelmeztette Jan Tayspil a debreceni professzoro-
kat 1764. december 21-én kelt levelében: 

„az Önök 1764. évi kegyes adománya, amelyet a nagy keresztény zsi-
natoktól kaptak, azért annyival kevesebb most, mint a korábbi évek-
ben, mert hiányoznak a számlák. […] ezért gondoskodni kell arról, 
hogy a számlákat szokás szerint a zsinatok megkezdése előtt elküldjék, 
[…] hogy a segély folyamatosságát meg lehessen tartani.”341 

Szeremley Sámuel mint a kollégium perceptora 1760. január 14-én a pro-
fesszorokhoz írt levelében szintén kéri az igazolás kiállítását, amit azután 
továbbítani fog: 

„ne terheltessenek azért Tiszteletes Uraimék a’ szokott stilus szerint 
egy Quietantiat kezemhez küldeni vagy Hollandus vagy Deák nyel-
ven, hogy még a’ héten elküldhessem, és perceptumomban felvehes-

  339 „Ontfangen van D. Heer Jan Tayspil Ouderling te Amsterdam en op ordre van D. 
Heeren Raymond en Theodor de Smeth cooplieden a’ Amsterdam een somma van vyff- 
honderd seeven en sestig guldens en tien stuyvers synde liefde gaven der Onderstaande 
Edele Christelyke Synodes en Diaconie voor en ten behoeven der noodlydenden hooge 
Scole van Debrezin in Hungaryen, te weten van het Synode a’ Utrecht Anno 1756 fl. 
110, Ditto Anno 1757 fl. 140, ’t Edele Synode a’ Noordholland Anno 1757 fl. 160, 
de Diaconie van Amsterdam Anno 1757 fl. 157,10 ’t welk wy ondergeschrevene Pro-
fessores ook beloven naatekomen, hiervan hebben wy twee eensluydende quittanties 
geteckend in Debrezin ten 14. Mart 1758.” TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157. A holland 
református egyház segélye.

  340 Ennek tételes felsorolását lásd a fejezet végén.
  341 „UWE Geld der Liefde van de Hooge Ch. Sinodens voor 1764 is nu daarom soo veel 

minder dan inde voorige jaaren, komt daar van daan, dat bij de oversending van UWE 
quitantie manqueert. […] soo sal ’t nodig sijn, omte sorgen, dat voor ’t Begin der Syno-
den de quitantien na gewoonten werden overgesonden […] om de Continuatie der liefde 
gaaven te moogen behouden.” TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157. A holland református 
egyház segélye.
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sem, Bécsben pedig a’ pénzrül dispositiot tehessek hogy ott hijjában 
ne heverjen.”342 

Ahogy fentebb említettük, a bécsi kereskedő, az evangélikus Johannes 
Lutz továbbította az Amszterdamból küldött pénzt, aki igen sűrű levelezést 
folytatott a kollégium perceptorával. Lutz leveleiből és Szeremley számadá-
sából ismert, hogy a kereskedő kezelési költséget számított fel: a holland 
forintban átutalt segély „itteni árfolyamra” átváltott összegéből valamennyi 
pénzt „subtrahált saját költségére”,343 ugyanakkor a visszaigazolásokon a 
levonás előtti, az eredetileg kapott összeget kellett feltüntetni, ahogyan ezt 
az egyik Svájcba visszaküldendő igazolás kitöltésénél is kérte 1763. április 
22-én Szeremleyhez írt levelében: 

„…ezért arra kérem [Önt], hogy legyen olyan jó, az említett 364 Ft-ot, 
az én szállítási költségem a 2 Ft-t levonása utáni 362 Ft-ot a tisztelt 
kollégiumnak fizesse ki, nekem pedig azt a pénzt küldje el, csak az 
igazolásokat kell az eredeti összegről kiállítani.”344 

Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Lutz és az amszterdami kereske-
dők nemcsak Hollandiából érkező pénzről gondoskodtak, hanem az utrechti 
egyetemen tanuló diákokhoz is juttattak el pénzt – Lutz fentebb idézett leve-
lének tanúsága szerint: 

„A mellékelt két számla szerint két Utrechtben tanuló diáknak Püs-
pöki Dánielnek és Nagy Mihálynak, a rendelt itteni árfolyam szerinti 
130 Ft és 21 krajcárt és 127 Ft 47 krajcárt, amelynek összege a holland 
árfolyam szerint 155 és 152 Ft, az amszterdami barátaimmal kifizet-
tettem.”345 

  342 Uo.
  343 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 3. d. 1784–1788. Nagy Sámuel 

senior számadásai között.
  344 „…dargegen aber bitte [Sie] von der güte zu sein, gedachte Ft. 364 Current nach abzug 

meiner Porto von Ft. 2. mit Ft. 362 an das Löbl. Collegium gegen Quittung zu vergüten, 
und mich mit deren insendung dafür zu debitiren, allein die quittung muß auf die völli-
ge Summa eingerichtet werden.” TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr.157. A holland református 
egyház segélye.

  345 „Vermög inliegenden zwey quittungen habe deren Studiosen Daniel Püspöki, und Mi-
chael Nagy in Utrecht, die ordinirte Ft 130:21 kr. hiesig Current & Ft. 127:47 kr, 
deren Betrag mit Ft 155.-& Ft. 152. Holl. Current, durch meine Amsterdamer Freun-
de vergüten lassen.” Uo. Itt jegyezzük meg, hogy Nagy Mihály 1748. április 25-én, 
Püspöki Dániel pedig 1750. április 23-án subscribált a kollégiumban. TtREL, II. 28. a. 
Főiskolai növendékek névsora.

A kollégium professzorai nemcsak az utrechti fakultással, hanem a pénzt 
Hollandiából továbbító kereskedőkkel (Wetsteennel és fiával) is igyekeztek 
jó kapcsolatot fenntartani, segítségüket megköszönni, ezt bizonyítja 1761. 
január 20-án kelt levelük is: 

„A szándékunk iránt tanúsított hajlandóságod, melyet csaknem há-
rom éve tapasztalhattunk, olyan bizalommal töltött el minket, hogy 
rászántuk magunkat, hogy levélben keressünk meg. […] Isten előtt 
tanúsítjuk, hogy Tőletek a segélyt megkaptuk: ezért az egészet a kollé-
gium számára szükséges dolgokra fordítottuk. Ezért főleg azt kérjük, 
hogy erről az ügyről a tiszteletes amszterdami rendet, az esperességet 
és a református konzisztóriumot értesítsd. Rajtad keresztül a legaláza-
tosabban köszönjük a kegyes és jámbor patrónusoknak az elküldött 
segélyt.”346  

A hollandok feladata lett az is, hogy a kollégium segélykérő leveleit az 
angoloknak eljuttassák. Az 1758. március 15-én kelt levélben az utrechti 
teológia professzorait arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a salisbury-i 
kanonokkal: 

„kegyeskedjenek Johannes Jacobus Maiendie lelkész úrnak teológiai 
doktornak és salsburyi kanonoknak levelet írni, és a legnagyobb és ne-
künk legkedvesebb urat arra kérni, hogy küldje el Hozzátok az angliai 
beneficium kamatát. […] A legnyájasabban azt kérjük, hogy a jótéte-
ményt, mihelyt a kezetekbe adták, kegyeskedjetek nekünk elküldeni, 
ha nincs terhetekre.”347  

  346 „Propensa Tua in nos voluntas, quam nobis fere inde a trennio experiri licuit, hanc no-
bis fiduciam dat ut se his litteris compellare sustineamus. […] Nos certe bona fide tes- 
tamur coram Deo quidquid a vobis subsidii accipimus: id omne in necessitates Collegii 
iam vobis indicatas nos convertere. Quare Te etiam maiorem in modum rogamus ut de 
hac re venerabilem Classem Amstelodamensem Decanatum et Consistorium Reforma-
tum nomine nostra certiorem facere velis. Huic per Te, his Patronis nostris gratiosis et 
piis pro submisso nobis subsidio humillime agimus gratias.”  TtREL, II. 22. a. 10.  Nr. 
157. A holland református egyház segélye.

  347 „Reverendum Iohannem Iacobum Maiendie S.S. Theol. Doctorem et Canonicum Sa-
lisburiensem literis Vestris convenire, Optimumque Virum et nobis faventissimum ro-
gare, ut fructum Beneficii Anglicani ad Vos transmittat, dignemini. […] Beneficium ubi 
in manus Vestras fuerit datum, ut hac ipsa via ad nos transmittere molestum non sit, 
humanissime rogamus.” Uo.
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Ezt a kérésüket 1761. január 20-án a Wetsteen kereskedőhöz írott leve-
lükben is megismétlik: 

„Mintegy öt évvel ezelőtt a nagytiszteletű angliai klérushoz fordultunk 
alázatos kérésünkkel a szükségleteink támogatása ügyében: azonban 
ezen támogatásból azóta semmit nem kaptunk. […] Bizonyosan tud-
juk, hogy négy évvel ezelőtt néhányan a mi szükséges dolgainkra gyűj-
töttek valamit, de mi ebből semmit sem kaptunk. Ezért azt kérjük, 
nagyságodtól, hogy a Neked itt mellékelt levelet alkalomadtán küldd 
el Londonba.”348 

A hollandok közbenjárására 1761-től kezdve folyamatos levelezés folyt 
a debreceni kollégium és az angol kanonok között a kamatok küldéséről.349

A holland segély évenkénti és adományozónkénti összegét a visszaiga-
zoló számlák tanúsítják, melyeket alább közlünk. Az első segélyt – ahogy 
már fentebb is említettük – 1756-ban gyűjtötték, ez azonban a hazai ki-
mutatásokban csak 1758-ban jelenik meg az 1757-es segéllyel együtt. Ba-
logh Ferenc A Debreceni Református Főiskola alapítványi törzskönyve 
című munkájában az utolsó segély érkezését 1793. január 5-re teszi, ennek 
a dokumentumai azonban nincsenek sem a hollandiai református egyház 
segélyének iratai között – az itt található utolsó igazoló számla 1782-ből 
való –, sem a seniori elszámolások között. Az utolsó ismert Hollandiába 
küldött elismervény 1792-ben keletkezett, amely az 1791-es évben kapott 
pénzsegély elszámolását rögzíti.350 A legbőkezűbb adakozók között kell meg-
említeni az utrechti zsinatot, az amszterdami esperességet, az amszterdami 
egyháztanácsot és Észak-Holland tartomány zsinatát. A professzori fizetések 
400 magyar forint körüli összeget tettek ki Szeremley számadása szerint.351 A 
Hollandiából befolyt pénzösszeg magyar forintra átszámítva 1763-ban: 348 
magyar forint, 1765-ben: 332 magyar forint, 56 krajcár, 1766-ban: 330 ma-
gyar forint, 1767-ben: 333 magyar forint, 60 krajcár, 1769-ben: 303 magyar 

  348 „Quoniam vero ad necessitates nostras sublevandas etiam venerab. Clerum Anglica-
num supplici nostro  libello fere ante quinquenium requisiveramus: nihil tamen subsidii 
illinc ab eo tempore accepimus. […] Ante nos 4 enim annos certo scimus non nullos 
in necessitates nostras aliquid contulisse nos tamen hocusque nihil accepimus. Hinc te 
maiorem in modum rogamus vellis has tibi acclusas litteras, certa occasione, ne interei 
dant Londinum transmittere.” Uo.

  349 Balogh Ferenc: ‘Az angol alapítvány története’. Debreceni Protestáns Lap, 1899, 577.
  350 TtREL, II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai 8. d. 1790–1793., Budai 

Ézsaiás senior számadásai között.
  351 TtREL, II. 16. a. Kurátorok iratai, 1. d. Szeremlei Sámuel számadási iratok és 

okmányok, 1742–1773.

forint, 4 dénár volt. Bár a segély még egy professzor fizetését sem biztosítot-
ta, a jelentősége mégis óriási volt, mert megerősítette a két ország reformá-
tus egyházai között fennálló kapcsolatot, és felhívta a külföldi hitsorsosok 
figyelmét a hazai reformátusok nehéz helyzetére.

1756 (az igazolás kelt: 1758. március 14.)352 

utrechti zsinat    110 holland forint

1757 (az igazolás kelt: 1758. március 14.)353 

utrechti zsinat    140 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 160 holland forint
amszterdami esperesség   157 holland forint, 10 stuiver

1758. március 29.354

Némely Classisok   567 holland forint, 10 stuiver

1759. január 27.355 

Holland református egyház zsinatai
és esperessége    465 holland forint, 4 stuiver

1760. január 14.356 

Provincia Synodus consistoriuma 479 holland forint, 14 stuiver

1761. január 20.357 

amszterdami konzisztórium  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
amszterdami egyházmegye  85 holland forint, 14 stuiver
Észak-Holland tartományi zsinat 48 holland forint, 14 stuiver
utrechti zsinat    70 holland forint
groningeni zsinat   10 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint

  352 Uo.
  353 Uo.
  354 Uo.
  355 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.
  356 Uo.
  357 Uo.
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1762. január 23.358 

groningeni zsinat   10 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 181 holland forint, 6 stuiver
amszterdami esperesség   105 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint
utrechti zsinat    55 holland forint

1763. január 4.359 

konzisztórium    100 holland forint
esperesség    105 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 88 holland forint, 19 stuiver
utrechti zsinat    50 holland forint
groningeni zsinat   10 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint

1764. február 1.360

Hollandiai Eklésiák Synodusa  345 rénes forint,
     azaz 414 magyar forint

1765. január 14.361 

overijsseli zsinat   19 holland forint, 10 stuiver
groningeni zsinat   6 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 59 holland forint
utrechti zsinat    55 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint
Holland és Alnémet református
esperesség    105 holland forint
konzisztórium    100 holland forint

1766. január 28.362 

utrechti zsinat    41 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 69 holland forint, 10 stuiver
amszterdami esperesség   105 holland forint

  358 Uo.
  359 Uo.
  360 TtREL II. 16. a. Kurátorok iratai 1. d. Szeremley Sámuel: számadási iratok és okmá-

nyok, 1742–1773.
  361 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.
  362 Uo.

overijsseli zsinat   20 holland forint, 10 stuiver
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
Groningen város és Ommeland
tartomány zsinata   10 holland forint

1767. december 22.363 

frieslandi zsinat    5 holland forint
overijsseli zsinat   15 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 69 holland forint, 10 stuiver
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
utrechti zsinat    41 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint

1768.364

Hollandiai némely Classisok  247 rénes forint, azaz 328 
     magyar forint, 80 dénár

1769. január 24.365 

Holland református egyház  325 holland forint, 10 stuiver

1770. február 17.366 

Észak-Holland tartományi zsinat 68 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint
overijsseli zsinat   8 holland forint, 10 stuiver
amszterdami esperesség   105 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
utrechti zsinat    29 holland forint

  363 Uo.
  364 TtREL II. 16. a. Kurátorok iratai 1. d. Szeremley Sámuel: számadási iratok és okmá-

nyok, 1742–1773.
  365 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.
  366 Uo.
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1771. január 9. [?]367 

amszterdami konzisztórium  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
amszterdami rendek   85 holland forint, 4 stuiver
Észak-Holland tartományi zsinat 48 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    70 holland forint
groningeni zsinat   10 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint

1771. január 11.368 

amszterdami esperesség   105 holland forint
frieslandi zsinat    5 holland forint
overijsseli zsinat   7 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 69 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    30 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint

1771. december 24.369 

amszterdami egyháztanács  100 holland forint
esperesség    105 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 61 holland forint, 5 stuiver
utrechti zsinat    30 holland forint
overijsseli zsinat   6 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint

1773. január 18.370 

utrechti zsinat    26 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 63 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
overijsseli zsinat   6 holland forint

  367 Uo. Ennek a számlának kelte bizonytalan, mivel az évszám hiányzik. A rendezést végző 
levéltáros 1771-re datálta.

  368 Uo.
  369 Uo.
  370 Uo.

Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint

1774.371 

overijsseli zsinat   6 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10372 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
Észak-Holland tartományi zsinat 46 holland forint, 15 stuiver
utrechti zsinat    23 holland forint

1775. január 30.373

Ab Ecclesiis ex Belgio   240 rénes forint, azaz 288 
     magyar forint

1776. január 16.374 

Észak-Holland tartományi zsinat 57 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    23 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   8 holland forint
overijsseli zsinat   7 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1777375 

Észak-Holland tartományi zsinat 53 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint

  371 Az adományról Johannes Lutz kereskedő levelét lásd: TtREL II. 11. e. Kasszák száma-
dási iratai, 5. d., 1771–1778. Ercsei Dániel senior perceptori számadása alatt.

  372 A számadás adományozónkénti tételes felsorolásánál 30 holland forint áll, az adomá-
nyok összeadásánál pedig 10 forint. Úgy tűnik, hogy a 10 forintos összeggel számoltak 
végig.

  373 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói, 1. d. Pap János senior számadásai 
között.

  374 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157. Az adományról Johannes Lutz kereskedő levelét lásd: 
TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói, okmányai 5. d., 1771–1778., Jenei 
György senior perceptori számadása alatt.

  375 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.
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amszterdami egyháztanács  100 holland forint
utrechti zsinat    19 holland forint
overijsseli zsinat   6 holland forint

1778. január 31.376 
Evangelicae Ecclesiae 
Belgicarum Synodi   224 rénes forint, 
     azaz 268 magyar forint és 80 dénár
1779377 

Észak-Holland tartományi zsinat 60 holland forint
utrechti zsinat    14 holland forint
overijsseli zsinat   6 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   12 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1780. január 11.378

Ecclesia Belgii Foederati  236 rénes forint, azaz 283 
     magyar forint, 20 dénár
1781. február 3.379

Észak-Holland tartományi zsinat 58 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    20 holland forint
overijsseli zsinat   3 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   12 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1782380 

Észak-Holland tartományi zsinat 52 holland forint, 18 stuiver
utrechti zsinat    20 holland forint

  376 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói, 1. d. Pétzeli József senior számadásai 
között.

  377 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.
  378 TtREL II. 11. 2. Perceptori Cassa számadási naplói 2. d. 1778–1784, Mindszenti 

Sámuel senior számadásai között.
  379 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai, 6. d.  1778–1785, Galamb 

Zsigmond senior számadásai között.
  380 TtREL, II. 22. a. 10. d. Nr. 157.

overijsseli zsinat   2 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   12 holland forint
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1783. január 28.381

Észak-Holland tartományi zsinat 51 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    21 holland forint
overijsseli zsinat   2 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   8 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1784. január 27.382

Észak-Holland tartományi zsinat 53 holland forint, 5 stuiver
utrechti zsinat    23 holland forint
overijsseli zsinat   4 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   8 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1785. február 18.383

Észak-Holland tartományi zsinat 51 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    21 holland forint
overijsseli zsinat   4 holland forint
Groningen város és Ommeland
tartomány zsinata   10 holland forint, 10 stuiver
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

  381 TtREL II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai, 6. d. 1778–1785, Bonyhai 
József senior számadásai között.

  382 Uo., Búzás Pál senior számadásai között.
  383 Uo., Szilágyi Gábor senior számadásai között.
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1786. február 11.384

Észak-Holland tartományi zsinat 54 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    20 holland forint
overijsseli zsinat   4 holland forint
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint, 10 stuiver
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1787. március 8.385 
Classes et Synodi Ecclesiarum 
Reformatarum Belgii Foederati  238 rénes forint és 35 krajcár

1788. március 19.386

Észak-Holland tartományi zsinat 42 holland forint
utrechti zsinat    15 holland forint, 15 stuiver
overijsseli zsinat   3 holland forint, 10 stuiver
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint, 10 stuiver
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1789. február 5.387 
Észak-Holland tartományi zsinat 51 holland forint
utrechti zsinat    16 holland forint 
overijsseli zsinat   3 holland forint, 10 stuiver
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

  384 Az adományról Johannes Lutz kereskedő levelét lásd: TtREL, II. 11. e. Perceptori Cassa 
számadási okmányai 7. d. 1785–1790., Báthori Gábor senior preceptori számadása 
alatt. 22. és 24. sz.

  385 TtREL, II. 11. e. Perceptori Cassa számadási naplói 3. d. 1784–1788., Szilágyi Sámuel 
senior számadásai között.

  386 TtREL, II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai 7. d. 1785–1790., Nagy Sámuel 
senior számadásai között.

  387 Uo., Némethi István senior számadásai között.

1790. február 15.388

Észak-Holland tartományi zsinat 44 holland forint
utrechti zsinat    17 holland forint 
overijsseli zsinat   5 holland forint 
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1791. február 8.389

Észak-Holland tartományi zsinat 54 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    17 holland forint 
overijsseli zsinat   5 holland forint 
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   10 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

1792. február 4.390

Észak-Holland tartományi zsinat 51 holland forint, 10 stuiver
utrechti zsinat    17 holland forint 
overijsseli zsinat   3 holland forint, 10 stuiver
Groningen város és Ommeland 
tartomány zsinata   5 holland forint 
amszterdami egyháztanács  100 holland forint
amszterdami esperesség   105 holland forint

II.5. Csernák László (1740–1816), 

deventeri professzor és debreceni alapítványa

A külföldi tanulmányok elsődleges célja az volt, hogy a diákokat hazai kar-
rierjükre készítse fel. Ahogy arról fentebb már szó volt, a külföldön tanult 
diákok elhelyezkedési lehetőségei kedvezőbbek voltak a csak itthoni tanul-

  388 Uo., Fábián József senior számadásai között.
  389 TtREL, II. 11. e. Perceptori Cassa számadási okmányai 8.d. 1790–1793., Tóth István 

senior számadásai között.
  390 Uo., Budai Ézsaiás senior számadásai között.
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mányokat folytatókénál. A legtöbb magyar tanulmányai végeztével valóban 
haza is tért szülőföldjére. Az egykori peregrinusokból lettek a kollégiumok 
professzorai, református püspökei, lelkészei, városi és országos tisztviselők 
Magyarországon és Erdélyben. Kivételnek számított, ha valaki külföldön 
maradt, és ott futott be karriert. A kora újkori peregrinációs kapcsolatok 
– ahogy azt már korábban láthattuk – jórészt egyoldalúak voltak, hiszen 
a Magyarországról és Erdélyből induló peregrinusok hollandiai tanulmá-
nyaikat követően visszatértek. Nem feledkezhetünk meg azonban azokról a 
magyarokról sem, akik megszerzett tudásukat és képességeiket új, választott 
hazájuk szolgálatába állították. Csernák László a magyarországi peregrinu-
sok többségével ellentétben nem jött haza, hanem Hollandiában maradt és 
a deventeri főiskola (athenaeum illustre) filozófiaprofesszora lett. Csernákot 
egyébként mind régi, mind új hazája igen nagyra becsülte, ebben szerepe volt 
tudományos munkásságának és a debreceni kollégiumnak tett alapítványá-
nak is.

Csernák ifjúkoráról nem maradt fenn sok adat. 1740. szeptember 1-jén 
született valahol Nyugat-Magyarországon. Egyik életrajzírója szerint Fel-
ső-Kamond és Pápa között valahol félúton látta meg a napvilágot,391 míg a 
deventeri főiskola rektorának és szenátusának bejegyzése szerint Győrben 
(Raab vagy Jaurnus) született.392 Csernák magyar nemesi családból szárma-
zott, édesapja, Csernák György, Veszprém vármegye bírája volt, édesanyja, 
Horváth Kocsy Erzsébet egy ideig bethleni Bethlen Katalin, II. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem özvegyének az udvarában élt. Csernákot édesanyja Deb-
recenbe küldte a református kollégiumba tanulni, ahol a törvényeket 1755. 
április 24-én írta alá, majd tizenegy évet töltött az iskolában. Más tehetsé-
ges ifjakhoz hasonlóan ő is külföldi tanulmányokat tervezett, melyhez bizo-
nyítványt Domokos Lajostól, Debrecen város főbírájától szerzett. Külföldi 
tanulmányaihoz még a Helytartótanácstól is engedélyt kellett kapnia, azt 
azonban nem tudjuk biztosan, hogy mikor indult el Hollandiába. Csernák 
életrajzaiban, melyek valószínűleg a Deventerben összeállított életrajzán ala-
pulnak, az áll, hogy másfél évig kellett a Helytartótanács engedélyére vár-
nia, mellyel a kezében egyéves zürichi tanulmányokat folytathatott volna. 
Miközben Bécsben várt a kibocsátására, fizikát hallgatott az ottani egyete-
men. 1768-ban Bázelben volt, majd később Torinóban.393 Még ugyanezen év 

  391 jeliTai József: Csernák László. Különlenyomat a Debreceni Szemle 1937. július–
szeptember 7–8. számából, 1.

  392 Historisch Centrum Overijssel, (továbbiakban HCO) ID 806. Rector Magnificus en 
senaat van het athenaeum illustre, 1630–1872, 24. Register, 1775.

  393 sz. n., ’Levensberigt van den Hooggeleerden Heere Ladislaus Chernac’, Algemene 
Konst- en Letter-bode voor het jaar 1817, 213.

szeptemberében Utrechtben iratkozott be, ahol a Stipendium Bernardinum 
ösztöndíjasa lett.394 

A hivatalos életrajzzal ellentétben Csernák neve már 1767-ben felbukkan 
a groningeni Album studiosorumban, miközben ekkor más életrajzi adatok 
szerint még Bécsben, majd Bázelben kellett volna tartózkodnia. A következő 
évben a groningeni recenzáláskor, 1768. október 24-én a neve nem szerepel 
a listán, ugyanis 1768-ban már a Stipendium Bernardinum ösztöndíjasa lett 
Utrechtben.395 A svájci és torinói beiratkozása, amit a szakirodalom emleget, 
tehát valószínűleg nem igaz, a svájci egyetemeken tanuló magyar diákok ne-
vét publikáló Hegyi Ádám Csernák nevére nem bukkant a matrikulákban,396 
és ugyancsak nem szerepel Göttingenben sem 1769-ben.397

A groningeni forrásokból megállapítható, hogy az ottani egyetemre 1767. 
szeptember 28-án iratkozott be,398 1768-ban nem recenzált,399 de 1769. júli-
us 12-én újból Groningenben találjuk, ahol a neve ismét feltűnt a beiratkozá-
si listán,400 majd 1774-ig minden évben feliratkozott a recenzálási listákra,401 
sőt 1775-ben még doktori disszertációt is védett.402 Eredetileg nem állt Cser-
nák szándékában, hogy élete hátralevő részében Hollandiában maradjon, 
remélte, hogy meghívást kap egykori alma matere, a debreceni kollégium 
egyik professzori katedrájára, ez a vágya azonban nem valósult meg.403 

A Groningenben töltött idő mindenféle szempontból rendkívül gyümöl-
csöző volt. Magyarként ingyenesen iratkozhatott be (gratis quia Hunga-
rus),404 1767-ben teológushallgatóként regisztrálják a beiratkozáskor. Ami-
kor két évvel később újból immatrikulált, az Album studiosorumba nem 
jegyezték fel, hogy milyen tanulmányokat folytatott, de vizsgáiból és a dok-
tori dolgozataiból arra következtethetünk, hogy filozófiát – ezen belül is el-
sősorban matematikát és fizikát –, illetve orvostudományt tanult. Más ma-
gyarokhoz hasonlóan ő is részesült a groningeni menza szabad asztalában. 

  394 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m., 157. 1783. sz.
  395 Veen, S. D. Van: Het Stipendium Bernardinum. Geschiedenis eener Utrechtse 

Academie-beurs. Utrecht, G. J. A. Ruys, 1911, 280., schinkelshoek, W. M. Het 
Stipendium Bernardinum…, i. m., Beilage, 8. 

  396 hegyi Á.–szögi L.: Magyarországi diákok svájci…, i. m., 65, 137.
  397 Tar A.: Magyarországi diákok németországi … 1694–1789, i. m.
  398 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 3. 45. ’Album academiae huius, habens nomina studiosorum, ma-

nibus ipsorum signata’, album studiosorum, 1615–1809. 1698. aug. 25.–1809. okt. 6. 
  399 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 3. 46. ’Recensielijsten’, lijsten van opnieuw ingeschreven 

studenten, 1765–1807.
  400 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 3. 45. 
  401 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 3. 46.
  402 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 20.
  403 jeliTai J., Csernák…, i. m., 3.
  404 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 3. 45.
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1767. szeptember 28-án a fél asztal (vagyis féláron étkezhetett a menzán) 
kedvezményében részesült,405 két évvel később, 1769. október 6-tól pedig 
teljesen ingyenesen étkezhetett.406 1774-ben mint doktorált orvos is ingyen 
ellátást kapott a bursa publicában.407

Groningeni tanulmányai során rendkívül sokoldalú tudományos érdeklő-
désről tett tanúbizonyságot, számos munka került ki a kezei közül. Az első 
disputája az elektromosságról szóló fizikai értekezés volt, melyet Antonius 
Brugmans elnöklete alatt folytatott 1771. május 4-én: De Theoria Frankli-
ni, in explicando experimento Leidensi cum dubiis eandem non mediocriter 
infirmantibus. Ebben a munkában az elektromosság Franklin-féle elméle-
tét vizsgálta a leideni palackkal végzett kísérletben. Disputáját a szenátus 
hozzájárulásával ingyenesen folytathatta le.408 Más magyarokhoz hasonló-
an külföldi tartózkodása alatt kevés pénze volt, hogy doktorálása költségeit 
fedezni tudja, ezért a groningeni szenátushoz fordult anyagi támogatásért. 
Orvostudományi disszertációját De respirationem voluerum címmel védte 
meg 1773. augusztus 25-én, majd három nappal később ingyenesen409 orvosi 
vizsgát tett.410 Ez a munka a madarak légzését vizsgálta. A műben először ál-
talánosságban írt a légzésről az embernél, a négylábú állatoknál, a halaknál, 
különösen is kitért a cetekre, majd ezt követték a madarak. Megállapította, 
hogy a légzést a madarak üreges csontjai segítik elő. Két évvel később, 1775 
nyarán filozófiai disszertációt védett summa cum laude De aqua inter aquam 
ferventem, non ebulliente címmel Antonius Brugmans elnökletével. A dolgo-
zat azt vizsgálta, hogy ha vizet tesznek a forrásban levő víz közepébe, az nem 
kezd el forrni. Doktorálásának költségeit ezúttal is a groningeni szenátus 
támogatásával sikerült kifizetnie.411 

Csernák groningeni diákéveiből maradt fenn egy, az egyetemi iratokban 
is feljegyzett történet. Orvosdoktori disszertációjának védése előtt a helytar-
tó tiszteletére rendezett felvonuláson vett részt. Más doktorokkal és doktor-
jelöltekkel együtt levelet írtak a Rector Magnificushoz és a szenátus más tag-

  405 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 4. 49. ’Catalogus studiosorum qui schedulas pro obtinendo bursae 
beneficio petierunt’, lijst der bursalen, 1661–1771, 1767. szeptember 28.

  406 RGCGA, 47. 2. 1. 3. 11. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college 
van curatoren, 1760. april. 25.–1769. dec. 30.

  407 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 20.
  408 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 33. ’Acta senatus academici’, net-afschrift van der resoluties 

van de academische senaat, 1765. szept. 4.–1771. szept. 4., 1770. április 21. 
  409 Erről szenátusi határozat született 1773. június 28-án. RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 19. 

’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1763. szept. 4.–1773. szept. 3.
  410 RGCGA, 46. 2. 1. 3. 3. 138. ’Acta facultatis medicae acad. Groningo Omland.’, 

Notulen der faculteitsvergaderingen en der gehouden examina, 1754–1813.
  411 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 20.

jaihoz, melyben magasabb státuszukra hivatkozva azt kérték, hogy a diákok 
csoportján belül egy külön kisebb csoportot alkothassanak, és közvetlenül 
az ezredes után vonulhassanak.412

1775. október 6-án a deventeri Athenaeum Illustre azzal kereste meg 
Csernákot, hogy vállalja el náluk a filozófiaprofesszor állását, mert koráb-
bi professzorukat, Bernhardus Nieuwhofot Harderwijkbe hívták.413 Mivel 
Csernák hiába várta, hogy Magyarországról meghívást kapjon az egyik 
professzori katedrára, így végül igen mondott a deventeri megkeresésre. A 
rektor és szenátus ülésén először négy hónappal később, 1776. február 3-án 
vett részt.414 Az ülésen azt a határozatot hozták, hogy professzori beiktató 
beszédét (oratio inauguralis) a hideg miatt elnapolják, az óráit viszont el kell 
kezdenie megtartani, és a tanítás kezdetétől fogva fizetést is kap. Beiktató 
beszédére végül február 27-én került sor.415

A filozófia professzoraként mai szemmel meglepően különböző tárgya-
kat tanított: euklideszi geometriát, Musschenbroek fizikáját, Engelhard vagy 
Scheffer metafizikáját, hidrosztatikát, az utrechti professzor, Hennert-féle 
sík és gömbölyű formák trigonometriáját (trigonometria plana et sphaerica), 
fiziológiát és pszichológiát, valamint Baumeister-féle logikát.416 Deventerbe 
érkezése után közvetlenül az elhunyt Jordens professzor óráit is át kellett 
vennie.417 A külön feladatokért külön fizetés is járt, 420 gulden egyharmadát 
fizették ki neki ezért.418 

Csernák természettudósként sokat kísérletezett. Röviddel munkába állása 
után a rektort és a szenátust arra kérte, hogy 300 gulden értékben matema-
tikai eszközöket rendelhessen, és felhatalmazást kért arra is, hogy belátása 
szerint fizethessen értük.419 Az eszközök vásárlását Deventer városa finan-
szírozta.420 A városi bírák és tanács jegyzőkönyve szerint ezek az eszközök 
egy évvel később (1777 végén) érkeztek meg Utrechtből.  Mivel az eszközök 

  412 RGCGA, 46. 2. 1. 1. 2. 19.
  413 HCO, ID 804. Schoolraad 1. Resoluties van de schoolraad, 1619–1779.
  414 HCO, ID 806. Rector Magnificus en senaat van het athenaeum illustre, 1630–1872, 

24. Register, 1776.
  415 HCO, ID 691. Schepenen en Raad van de stad Deventer, periode Republiek Stadsbes-

tuur, 4. „Prothocoll des Rades van dagelicken resolutien”. „Liber quotidianarum reso-
lutionum civitatis Daventriensis”. Register van resoluties (besluiten) van Schepenen en 
Raad, 1591–1795, 40. (12. dec.) 1774–1777 (14. feb.).

  416 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 3.
  417 HCO, ID 691. 4. 40., 1776. január 30. 
  418 Uo., 1776. október 15.
  419 HCO, ID 806. 24., 1776. november 18. 
  420 HCO, ID 806. 25. Extracten uit de resoluties van het stads- en gemeentebestuur, 1707–

1860, 1776. november 8.
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közül néhányat meg kellett javítani, és ezért ezeket Leidenbe kellett küldeni, 
a Csernáknak adott 300 gulden kevésnek bizonyult minden költség fedezé-
sére. A város azonban Csernák segítségére sietett a szükséges összeggel, sőt 
még a professzor útiköltségét is kifizették.421

Jó élete volt Csernáknak Deventerben. Érkezése után 550 guldenes havi 
fizetést kapott, sőt a városi polgárjogot is elnyerte.422 Fizetését az elkövetkező 
években hol 100,423 hol 150 guldennel424 emelték meg. Úgy tűnt, hogy Ma-
gyarországon továbbra sem kaphat állást, ezért úgy döntött, hogy véglegesen 
Deventer városában telepszik le, így feleségül vette egy jómódú városi keres-
kedő lányát, Elisabeth (Elsabe) Slichtenbreet. Innentől kezdve a saját nevét 
is megváltoztatta Csernák Slichtenbreere, ami a korban igazán egyedülálló 
volt.425 A házaspár a Groote Overstraaton lakott, feleségének közvetlenül 
a házuk mögött, a Kleine Overstraaton még három másik háza is volt,426 
de Csernák tulajdonában is volt egy épület az 1797-es adminisztratív akták 
szerint,  az Overstichtlaanon álló Huis de Borgel.427 Gyermek a házasságból 
nem született,428 de a Csernák név mégsem tűnt el, ugyanis feleségének egy 
rokona a fiát László Csernák Slichtenbreenek nevezte el.429

Csernák hiába várta, hogy Debrecenben professzori katedrához jusson. 
Még groningeni tanulmányai alatt írt Sinai Miklósnak, hogy hollandiai egye-
temjárását befejezve készen áll akár Kecskeméten, akár másik iskolában a 
tanítási feladatokra. A tanári pályára nagyon komolyan készült, már gronin-
geni tartózkodás idején magánórákat adott, hogy gyakorlatot szerezzen és 
munkájával tisztes megélhetését tudja fedezni. Minderről a hiábavaló vára-

  421 HCO, ID 691. 4. 41. 16. febr. 1777–1778 (28. aug.), 1777. december 31.
  422 HCO, ID 691. 4. 40. 1776. augusztus 30.
  423 Uo., 1776. november 12.
  424 HCO, ID 691. 4. 42. (4. sept.) 1778–1781 (16. mrt.), 1780. április 28.
  425 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 3.
  426 HCO, ID 1108 Huis en grondpapieren, Nr. 67. Akte van openbare verkoop t.o.v. no-

taris H. W. van Marle van 4 huizen in Grote en Kleine Overstraat (nrs. 980, 240, 241 
en 242) door de erfgenamen van vrouwe Elsabe Slichtenbree, weduwe van Ladislaus 
Chernac, hoogleraar van de illustre school te Deventer, aan J. van Berchuijs en H. 
Kouwenaar, 1819, 1819. szeptember 11.

  427 HCO, ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 24, blz. 63 [30-06-
1797], 4000 Boerderijendocumentatie, Nr. 3261 Huis de Borgel. Az épület egyébként 
már a 15. században is állt, és a 18. században került a Csernák család tulajdonába. A 
háznak saját wikipédia oldala is van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Borgele (hoz-
záférés dátuma 2021. január 26.).

  428 sz. n.: ’Levensberigt…’, i. m., 215.
  429 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 3. Ez a Ladislaus Chernac Slichtenbree 1811. június 25-én 

jogi doktorátust szerzett a leideni egyetemen. Lásd: molhuysen, P. C.: Bronnen tot 
de geschiedenis der Leidsche Universiteit, 7de deel,’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 
1924, 138.

kozásról tájékoztatta a sárospataki kollégiumot, miután onnan megérkezett 
hozzá a régóta várt állásajánlat.430 Patakon történelmet, ékesszólást és görög 
nyelvet kellett volna tanítania.431 1781. december 11-én azonban Deventer 
város tanácsát és bíráit arról értesítette, hogy lemond a neki felajánlott sá-
rospataki feladatról.432 A kollégium kurátorát, Vay Istvánt is tájékoztatta, 
hogy bár nagyon megtisztelő a felkérés, de az elmúlt tizenöt évet a filozófia, a 
természetjog és a matematika tanulmányozására és tanítására fordította, sok 
pénzt költött ilyen témájú könyvekre és eszközökre, már betöltötte 42. évét, 
így nem tudja, hogy a filozófiai katedrát érdemes-e a történelemre cserélnie. 
Jóllehet Szatmári (Paksi) István hazai útmutatása mellett olvasta mindkét 
nyelvű auktorokat, Hollandiában pedig Offerhaus és Reitz iskoláinak láto-
gatása mellett a bölcselet tudományát sem hanyagolta el, az ékesszólásban 
ráadásul már Debrecenben gyakorlatot szerzett a diákok tanításával, viszont 
Hollandiában filozófiát és orvostudományt tanult – ez utóbbit azért, mert 
szükségesnek érezte filozófusként ennek a tudománynak is a megismerését. 
Majd a hiába várt magyarországi állás helyett elfogadta a deventeri iskola 
meghívását. A városban végül családot alapított, és arra hivatkozott, felesé-
gét szülei és családja köréből nem tudja elszakítani.433 Évekkel később 1814. 
szeptember 15-én Csernák Teleki Sámuel kancellárhoz küldött levelében 
ugyancsak megerősítette, hogy felesége nem akart Magyarországra költöz-
ni.434

Nyolc évvel Patakra történt meghívása után Groningenből is érkezett ál-
lásajánlat. Életrajzírói azonban nem tudták, hogy Csernák neve nem 1789-
ben bukkant fel először az egyetemi aktákban mint lehetséges professzor. 
1787. február 15-én Widder professzor halálát követően a filozófiatanári 
szék megüresedett. Az egyetem három nevet terjesztett a helytartó elé, ezek 
között volt Csernáké is.435 Májusban azonban a helytartó tanácsára nem 
Csernákot választották meg a posztra.436 Két évvel később, 1789. május 
4-én, Csernák korábbi groningeni filozófia- és matematikaprofesszorának, 
Antonius Brugmansnak az állása szabadult fel.437 Még ugyanazon év ok-

  430 TiREL A XVIII/6399. Nr. 211. Csernák László levele vajai Vay Istvánhoz (Deventer, 
1781. december 17.). A latin szöveg digitalizálásáért Szentimrei Márk levéltáros úrnak, a 
fordításban nyújtott segítségért pedig dr. habil. Takács Levente docens úrnak (Debreceni 
Egyetem, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék) tartozom hálás köszönettel.

  431 HCO, ID 691. 4. 43., (18 mrt.) 1781–1783 (20 juli), 1781. július 3.
  432 „van het hem opgedragen beroep afziet”, Uo.
  433 TiREL A XVIII/6399. Nr. 211.
  434 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 7.
  435 RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse universiteit, 2. 1. 1. 13.  
  436 Uo., 1787. május 28.
  437 Uo., 1789. május 4.
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tóber 9-én az egyetemi kurátorok újból három jelölt nevét terjesztették a 
helytartó elé, aki október 15-én úgy döntött, hogy Christiaan Leindforstot 
nevezi ki és nem Csernákot.438 Egy hónappal később, november 5-én Van 
de Wijnpersse professzort Amszterdamba nevezték ki lelkésznek. Ebben az 
eljárásban a három jelölt között Csernák neve újból felbukkant a kurátorok 
helytartónak tett ajánlásában.439 A helytartó december 17-ei válaszában azt 
írta, hogy Csernákot választotta erre a posztra, illetve arról is írt, hogy az új 
professzor évente 1000 gulden jövedelemre számíthat.440 Két nappal később, 
december 19-én Lewe titkár levélben értesítette Csernákot groningeni filo-
zófiaprofesszori kinevezéséről,441 aki gyorsan válaszolt, hogy a kinevezés vá-
ratlanul érte, családi okok miatt pedig gondolkodási időt kért.442 A deventeri 
városi bírák és tanács jegyzőkönyvéből kiderül, hogy aznap, amikor Csernák 
az első levelét elküldte Groningenbe, a deventeri városi tanácsot is értesítette 
a groningeni megkeresésről.443 Deventer városa viszont nem akarta elenged-
ni, így gyorsan még 150 guldennel megemelték a fizetését, és megkérték, 
hogy mondjon le a groningeni professzorságról.444 Csernák december 27-én 
Groningenbe küldött válaszlevelében azt írta, hogy a deventeri polgármester 
és a deventeri iskola kurátorainak kérésére nem fogadja el a neki felajánlott 
állást, mivel felettesei arra kérték, hogy maradjon náluk.445 Döntéséről ér-
tesítette a deventeri városi tanácsot is, akik a 150 guldenes fizetésemelését 
megerősítették.446

Deventeri munkássága idején három éven keresztül az Athenaeum legma-
gasabb posztját is betöltötte: 1795. november 3-án rektornak nevezték ki, 
mely tisztet 1798. október 25-ig viselte.447 

Cribrum Arithmeticum című tudományos művének 1811-es megjelenése 
jó alkalmul szolgált arra, hogy magyarországi kapcsolatait újra felelevenítse, 
ugyanis mintegy 17 éven keresztül még magyarországi családjáról sem tu-
dott. Ennek oka lehetett talán Hollandia francia megszállása (1795–1814), 

  438 Uo., 1789. október 9. és 15.
  439 Uo., 1789. november 5.
  440 Uo., 1789. december 17.
  441 Uo., 1789. december 19.
  442 Uo., 1789. december 31.
  443 HCO, ID 691. 4. 46. (6 mei) 1788–1791 (10 mei), 1789. december 23.
  444 Uo., 1789. december 23.
  445 RGCGA, 47. 2. 1. 1. 13.
  446 HCO, ID 691. 4. 46., 1789. december 28.
  447 HCO, Stad Deventer, periode Franse tijd, ID 692. 1. 1. 4. Notulen van de Municipali-

teit, tevens bevattende copieën van de voornaamste ingekomen en uitgaande stukken 
en bijlagen en met achterin klappers, 1795–1802, 3. november 1795.–7.,  3. november 
1795.–7., 1798. október 25.

amelyről ugyan Csernák is említést tett, de nem nevezte ezt a kapcsolat meg-
szakadásának okaként. Mivel régi ismerősei közül nem tudta, hogy ki van 
még életben, így levelét Tatai Sándorhoz, a debreceni kollégium történelem-, 
latin- és ógörögtanárához címezte, melyben Tatai figyelmébe ajánlotta a há-
rom évvel korábban kiadott matematikai művét. Ez a munka a prímszá-
mok listáját közli táblázatos formában 1-től 1 020 000-ig, oldalanként ezres 
csoportokba szedve. Levele mellé egy francia nyelvű recenziót is mellékelt, 
mely 1812 áprilisában a Le Moniteur Universelben jelent meg a kor egyik ki-
emelkedő matematikusától, Adrien-Marie Le Gendre-től, amelyben a francia 
tudós méltatta Csernák munkáját. A Tataihoz írt levélben felsorolta azokat 
a tudományos folyóiratokat, melyek matematikai munkáját recenzálták, s 
amelyek közül a német matematikus Gaussénak örült a leginkább. Mivel 
könyve iránt érdeklődtek külföldi tudósok, így azt gondolta, hogy Bécsbe, 
Magyarországra és Erdélybe is juttat példányokat, többek között a protes-
táns ágenseknek, a katolikus akadémiáknak és a protestáns iskoláknak is. 
Csernák a könyvek szállítási költségét is magára vállalta. Mivel régen nem 
hallott hazai ismerősei felől, így Tataitól érdeklődött Weszprémi István or-
vosról, egykori professzoráról, Sinai Miklósról, Teleki Sámuel grófról, Tele-
ki László grófról, akivel 29 évvel korábban Göttingenben találkozott, Vay 
István pataki kurátorról, aki korábban az állásajánlatot küldte neki, illetve 
Domokos Lajos főbíróról és annak családjáról. Megígérte továbbá, hogy a 
debreceni kollégium iránti háláját ki fogja fejezni és nem hal meg végrendelet 
nélkül.448

Csernák néhány hónappal később Domokos Lőrinc megyei főjegyző és 
Benedek Mihály püspök tanácsára Teleki Sámuel erdélyi kancellárhoz intéz-
te 1814. szeptember 15-én kelt levelét, melyben a kancellárnak negyvenkét 
példányt juttatott el azzal a kéréssel, hogy a könyvekbe beírt címzettekhez 
továbbítsák a példányokat.449 Sárospatakra így két munka került, egy pe-
dig Szombati János professzorhoz.450 Debrecenben a könyv megérkezéséről 
1815. március 8-án emlékeztek meg és határoztak egy köszönőlevél elkészí-
téséről.451

Magyarországon maradt családjáról sem feledkezett meg, ugyanis test-
vérének, Csernák Erzsébetnek az utrechti tanulmányaiból hazatérő Göde 
Istvánnal 10 aranyforintot küldött. Göde hazatérve Miskolcon lett iskola-
mester, a pénzt viszont feltehetőleg elköltötte, mert amikor Csernák Erzsébet 

  448 TtREL I. 3. d. 1.d. Vu. 84. Csernák levele Tatai Sándorhoz, Deventer, 1814. június 28.
  449 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 6.
  450 TiREL A XXXVIII/15, Nr. 281/326. Gróf Teleki Sámuel levele 1814. november 20.
  451 TtREL II. 1. d. 3. k., 263. 
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veje, a fóti iskolamester, Haraszti Sámuel, elment hozzá, akkor Göde a pata-
ki kollégiumhoz fordult, hogy segítsenek a pénzt a kollégiumi kasszából kifi-
zetni, kötelezvényt vállalva, hogy folyó év Szent Mihály napjáig a kölcsönt 
megtéríti, így a pénzt valóban fel is vehette.452

Hosszú és eredményes karrierje után először 1810-ben kérte Csernák a 
városi tanácstól nyugdíjazását.453 Életrajzírója szerint ekkor már beteg volt. 
A város megígérte, hogy fizetése teljes összegével vonulhat majd nyugállo-
mányba. Erre azonban mégsem került sor, mert öt évvel később újból a vá-
rosi tanácshoz fordult hasonló kérelmével. 1816. február 24-én végül meg-
született a nyugdíjazásáról szóló határozat: 1816. július 1-től 700 guldenes 
összeget állapítottak meg neki.454 Sajnos nyugdíjas éveit már nem élvezhette 
ki, mivel 1816. május 5-én meghalt.455

Egykori hollandiai alma matere, a groningeni egyetem nem feledkezett 
el róla. Halála után öt hónappal, 1816. október 23-án a groningeni egye-
tem titkára levelet küldött Deventerbe, hogy Csernák életéről és tudományos 
munkásságáról kérjen beszámolót. Ez az irat latinul készült el Verburg rek-
tor tollából.456

Hollandul soha nem tanult meg igazán jól, a kor szokásai szerint tudós-
ként latinul írt és beszélt, de anyanyelvét sem felejtette el, német nyelvű élet-
rajza szerint minden reggelt magyar nyelvű dicsérő énekkel kezdett.457 

Haláláról Csernák unokaöccse, Naszályi János (a kollégium egykori 
diákja, várpalotai lelkész) tájékoztatta a debreceni kollégiumot, az özvegy 
hozzá intézett francia nyelvű levelét is szó szerint lemásolta. Ebből kiderül, 
hogy Csernák – ahogy azt Tataihoz írt levelében ígérte is – végrendeletében 
egykori iskolájáról is megemlékezett. Az özvegy azonban életében még meg 
kívánta tartani a haszonélvezeti jogot a pénz fölött, és csak halála után ke-
rülhetett az ígért összeg a kollégiumba. Maga a levél már 1816 júniusában 
megérkezett Naszályihoz, ő viszont nem merte azt postán elküldeni Debre-
cenbe, hanem csak a szupplikáló diákkal juttatta el a kollégiumba. Naszályi 
írt is az özvegynek, hogy a végrendelet tartalmáról tájékoztassa, de nem ka-
pott erre választ, így a professzorokhoz fordult. Még arra is felhívta a figyel-
met, hogy mikor ő Deventerben járt, akkor nagybátyja jómódban élt, így 

  452 TiREL A XVIII/6657. Nr. 213. (Kelt: 1782. június 27.)
  453 HCO, ID 692. 1. 1. 36., 27 hooimaand 1810.
  454 HCO, ID 806. 24.
  455 Uo., 1816. május 5.; HCO, ID123 Burgerlijke Stand in Overijssel, 3122, Registers van 

overlijden, Nr. 120, 32.
  456 „een berigt omtrent het leven en de letterkundige verdiensten van den waardigen 

Hoogleeraar Chernac” HCO, ID 806. 24., 1816. október 23.
  457 jeliTai J.: Csernák…, i. m., 5.

akár 100 000 forinthoz is hozzájuthatnak a végrendeletből.458 A kollégium 
professzora, Péczeli József 1817. április 8-án kelt francia nyelvű válaszleve-
lében fejezte ki együttérzését az özvegynek, valamint köszönetet mondott a 
felajánlott alapítványért. Továbbá kérte, hogy küldje el az Utrechtben tanuló 
diákokkal férje mellképét, melyet a kollégium könyvtárában kívántak kiál-
lítani.459 Csernák özvegye 1817. július 21-én kelt levelében megköszönte a 
kollégiumi professzor kedves szavait, a mellkép küldését viszont férje rend-
kívül szerény természetére hivatkozva visszautasította (Csernákról egy kis-
méretű olajportrét őriznek a kollégiumban). Az iskolának szánt pénzt csak 
az özvegy halála után lehetett kifizetni, Csernák özvegye tehát megírta, hogy 
halála után unokaöccse, Z. J. Slichtenbree ügyvéd fogja a kollégiummal fel-
venni a kapcsolatot.460 

A kollégium vezetői nyilván aggódtak a pénz kifizetésével kapcsolatban, 
ugyanis 1817-ben kelt emlékeztetőjükben arról értekeztek, hogy vajon a túl-
élő özvegy megváltoztathatja-e a végrendeletet férje akarata és a hollandiai 
városi törvények ellenében is, esetleg az özvegy vagy annak örökösei figyel-
men kívül hagyhatják, vagy megsemmisíthetik-e azt, továbbá ha ezt a vég-
rendeletet a deventeri városi magisztrátus hitelesítette, akkor a végrendelet 
hagyományosai461 nem tarthatják-e maguknál annak az átiratát, és vajon az 
özvegyet nem fogja-e sérelem érni?462

A kollégium aggodalma fölöslegesnek bizonyult. Csernák özvegyének 
unokaöccse nagynénje halála (1818. június 30.) utáni évben, 1819. augusz-
tus 1-én kelt levelében értesítette ugyanis a kollégiumot, hogy nagynénje ha-
szonélvezete a halálával megszűnt. Az örökség 4000 guldent tett ki, de ebből 
előbb az örökösödési illetéket is ki kellett fizetni. Azt is megírta, hogy nagy-
bátyja 3000 guldent hagyott unokaöccsére, Naszályi Jánosra, továbbá 5000 
guldent nővérére, Csernák Erzsébetre. Naszályi halála esetén az örökség an-
nak gyermekeit illeti, ezért kérte a kollégium segítségét az örökösök felkuta-
tásában.463 A kollégium részéről Péczeli József válaszolt erre a levélre is de-
cember 1-jén, melyben tudatta, hogy Naszályinak még szeptemberben írta az 
első levelét, de nem kapott rá választ, annyit azonban sikerült kideríteniük, 
hogy Veszprém megyében, Palotán él. A kollégiumnak járó pénzbeli hagyo-

  458 TtREL I. 1. b. 58. dossz. nr. 1300.
  459 TtREL II. 1. d. 3. k., 303–304.
  460 Uo., 322.
  461 Hagyományos az a személy, akinek a hagyományt juttatják. Hagyomány a hagyaték-

ban meglevő valamely vagyontárgynak meghatározott személy részére juttatása, ha az 
ilyen részesedés nem minősül öröklésnek. (Polgári törvénykönyv 7:31 §.)

  462 TtREL I. 1. j. 1., D 56.
  463 TtREL, II. 1. d. 3. k., 358.
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mányt Nagy Bálint bécsi kereskedőn keresztül (Spiegelgasse 1161.) kérték 
megküldeni.464 Az ügyvéd válaszában közölte, hogy az 1817. december 27-ei 
hollandiai örökösödési törvény értelmében 10%-ot, majd ennek a 10%-nak 
a 15%-kát, vagyis 460 guldent kell levonnia a 4000 guldenes örökségből, 
így 3540 gulden jár a kollégiumnak. A holland örökösök némi fenntartás-
sal fogadták a debreceni professzor korábbi levelét a bécsi kereskedőhöz 
való utalással kapcsolatban, ezért az ügyvéd 1820. május 3-án írt levelében 
azt kérte, hogy a pénz küldéséről szóló határozatot, melynek ellenjegyzését 
várták a kormányhivataltól, vagy más egyéb hitelt érdemlő módon, francia 
vagy latin nyelven küldjék meg neki. Kérte továbbá egy eredeti tanúsítvány 
kiállítását a közgyűléstől arra vonatkozóan, hogy a levél címzettjének joga 
van felvenni ezt a pénzt, ugyanis csak ennek a tanúsítványnak a birtokában 
tudja azt kifizetni. A legjobb mód az ő nevére kiállított váltó lenne az örök-
ség összegében. A váltót eladják a bécsi kereskedőháznak, amely azt fel tudja 
használni a hollandiai kereskedelme során.465 1820. április 1-jén a kollégium 
Szűcs István bécsi ágenshez fordult, hogy kinél és kin keresztül lehetne a 
pénzt váltó formájában elszállítani.466 Az ágens válaszában Heinrich Ritter 
von Geymüller bécsi bankárt ajánlotta. Kérte továbbá, hogy a megbízást 
készítsék el, és azt a városi magisztrátussal hitelesíttessék. A meghatalmazás 
végül el is készült.467 A kollégium 1820. december 9-én kelt latin nyelvű leve-
let küldött Hollandiába, melyben értesítette az örökösöket, hogy a Tiszántúli 
Egyházkerület Konzisztóriuma Heinrich Geymüllernek, a legnagyobb bécsi 
pénzváltónak teljes felhatalmazást adott a pénzügyekben való eljáráshoz. A 
3540 forintból, amit Slichtenbree ügyvéd ígért, az egyéb költségek (Deven-
terben intézkedés és eladás 35,8 forint, notarius és procurator honoráriuma 
17,12 forint, amszterdami intézkedés 17,14 forint és ottani levelezés 7,16 
forint) levonása után 3461,10 forint maradt,468 ami az átváltás után 2801 
forint ezüst húszas értékben 1821. április 2-án a kollégium pénztárának a 
közszükségleti alapjába folyt be.469 1821. április 30-án Péczeli a pénz megér-
kezéséről tájékoztatta a hollandokat.470 

  464 Uo., 366–367.
  465 Uo., 376–377. Ezúton szeretném megköszönni dr. Marádi Krisztinának (Debreceni 

Egyetem Francia Tanszék) a francia nyelvű levelek értelmezésében nyújtott segítségét.
  466 TtREL, I. 1. b.  63. dossz., Nr. 1407. Csernák László alapítványa, 1820. Köszönetemet 

szeretném kifejezni Németh Irén és Farkas Zsolt levéltárosoknak (TtREL) a pandémia 
idején a kutatásban nyújtott segítségükért. 

  467 TtREL, I. 1. b. 64. dossz., Nr. 1429. Csernák László alapítványa, 1821. 
  468 TtREL, II. 1. d. 3. kötet, 384–386.
  469 Balogh Ferenc: A Debreceni Református Főiskola alapítványi…, i. m., 52–53. 
  470 TtREL, II. 1. d. 3. kötet, 398–399.

1847. július 7-én a somogyi egyházmegyéből jött ajánlás a Csernák-ala-
pítványra, méghozzá azzal a megkereséssel, hogy tudomásuk szerint ebből 
az alapból Naszályi János gyermekei és azok utódai is részesülhetnek, így 
Naszályi veje, Szabó Ferenc szárszói előimádkozó, sok gyermek édesapja 
szerette volna tudni, hogy pontosan mi volt a végrendeletben, és mit remél-
het gyermekei számára, ezért a külső-somogyi egyház megyegyűléséhez fo-
lyamodott ennek kiderítésére.471 A válasz 1850. február 27-én érkezett meg, 
miszerint nincsen külön Csernák-alapítvány, ugyanis amit a néhai deventeri 
professzor az iskolára hagyott, azt nem ösztöndíjakra, hanem az iskola köz-
szükségleteire hagyta, és az már korábban a közszükségleti alapba olvadt 
be.472

Csernák László portréja a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeinek 
Múzeumában. A képért hálás köszönetemet szeretném kifejezni dr. Oláh Róbertnek.

  471 TtREL, II. 1. d. 10. k., 131.
  472 TtREL, II. 22. a. 17. d. Tóth Ferenc–Szabó János, nr. 428.
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III. Huszadik századi holland kapcsolatok

A 19. században Hollandiával az intézményi kapcsolatot az utrechti egye-
temen tanuló magyarok jelentették, ahova a debreceni kollégium, ha nem 
is jelentős létszámban, de küldött hallgatókat. A 20. században a debreceni 
egyetem létrejöttével – elsősorban továbbra is a teológia oktatásában, de 
nem kizárólag – és két jeles tanár, Nagy Zsigmond és Kállay Kálmán mun-
kásságával és hollandiai ismeretségével, az intézményi kapcsolatok új lendü-
letet kaptak. A holland kapcsolatoknak a huszadik században is erős pro-
testáns jellege maradt, melynek gyökerei Debrecen történetében keresendők. 

Debrecenben a protestáns oktatás kezdetét a hagyomány 1538-ra teszi. 
Két évvel korábban érkezett Debrecenbe Bálint pap, Debrecen földesura, 
Enyingi Török Bálint megbízásából, és megkezdte a városi iskola átalakítá-
sát.473 Debrecen protestáns iskolája az elkövetkező századokban mind tanu-
lói létszámát tekintve, mind a magyarországi protestáns oktatásra gyakorolt 
hatását nézve az ország egyik legjelentősebb protestáns oktatási intézménye 
lett. Ebben segítettek a szervezeti átalakítások, a külföldi kapcsolatok, a ki-
épülő kisiskolai rendszer egyaránt. Az iskola nem volt egyetemi rangú, dok-
tori fokozatot nem adhatott ki, ez tette többek között szükségessé a diákjai 
külföldi egyetemi tanulmányait is. A 19. században, az 1848/49-es szabad-
ságharcot követő megtorlás idején jelentős szervezeti átalakításon ment át 
az iskola, ahogy arról az I. fejezetben már esett szó. 1850-ben az Entwurf 
Magyarországon is bevezette a nyolcosztályos középiskolákat. A korábban 
kétéves akadémiai tagozatot háromkarú főiskolává alakították át. A teológi-
ai képzés folyamatos volt, a jogi képzés kezdeti nehézségek után szintén mű-
ködőképes lett, 1893-tól négyéves jogakadémiai oktatás folyt.474 1874-ben a 
debreceni kollégium tanári kara egy protestáns egyetem felállítását szorgal-
mazta. Sajnos ez a javaslat éppen protestáns körökben nem aratott osztatlan 
sikert, a dunántúli egyházkerület támogatta, de a tiszáninneni nem.475 A re-
formátus tanárképzés biztosítására az egyik református főiskolán bölcsészeti 
fakultás létrehozása fogalmazódott meg 1881-ben a debreceni zsinaton. Ezt 

  473 Bölcskei g.: ’A kezdetektől…’, i. m., 11.
  474 fekeTe Károly: ’A Debreceni Egyetem bölcsője a város Református Kollégiuma’. In: A 

Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk. orosz István, BarTa János, Debre-
cen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 22, 24–25.

  475 szenPéTeri kun Béla: ’Az egyetemmé alakulás története. A kollégiummal való kapcso-
latok továbbélése az egyetemnek mint egységnek életében’. In: A debreceni Kollégium 
története, I/2. Szerk. réVész Imre, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 
1941, 8–9.

a gondolatot a tíz évvel későbbi budapesti zsinaton vitték tovább, ahol nyíl-
tan a debreceni iskola továbbfejlesztése mellett foglaltak állást. Debrecen 
városa kétszázezer forintot szavazott meg két jogi és két bölcsészeti tanszék 
felállítására. 1892-ben a debreceni városháza tanácstermében közadakozás 
céljából gyűlést tartottak az egyetem felállítása ügyében. Igen jelentős ala-
pítványok születtek, az egyik alapítványtevő, aki húszezer forintot hagyott 
a kollégium egyetemmé fejlesztésére 1893-ban, az a Hegyi Mihályné volt,476 
aki a Nagytemplom mögötti parkban felállíttatta a magyar protestáns gálya-
rabokat kiszabadító, Michiel de Ruyter holland admirális emlékoszlopát.477 

Debrecenben ezt követően indult el az „egyetemi mozgalom”. A követke-
ző évtizedben a város, az egyházkerület és a debreceni egyház komoly anyagi 
áldozatának köszönhetően hét további tanszék létesült a kollégiumban.478 
Sőt Debrecen saját városi református egyetem felállítását is tervezte, bízva 
abban, hogy az állami segítségnyújtás sem marad el, ha sikerül az egyetem- 
alapításhoz a pénz nagyobbik részét biztosítania.479 Az egyetem ügyének ér-
dekében újból felmerült a bölcsészeti fakultás felállításának lehetősége. Kez-
deményezője gróf Dégenfeld József, aki Debrecen város és Hajdú megye főis-
pánja 1883 és 1891 között, illetve 1896-tól kezdve a tiszántúli egyházkerület 
gondnoka volt. Ő terjesztette 1905-ben a tavaszi közgyűlés elé a bölcsészeti 
tanszékek felállításának kérését. A református tanárképzés a debreceni kol-
légiumban végül 1908-ban megkezdődhetett.480 

Debrecennek és a tiszántúli egyházkerületnek is be kellett látnia, hogy jó-
részt csak magára számíthat anyagi forrásait tekintve az iskolafejlesztésben, 
a többi protestáns felekezet vagy akárcsak a reformátusok többségének elvi 
és anyagi támogatását nem bírja egy protestáns egyetem létrehozásához,481 
ennek következtében nőtt az állami egyetem felállítását szorgalmazók száma 
is. Az elkövetkező években az egyetemalapítás feltételeinek kérdéseit kel-
lett tisztázni. Az 1911. november 4-én kelt miniszteri leirat szerint a leendő 
egyetemen református hittudományi fakultás jöhet létre, aminek a fenntar-
tásához az egyházkerület anyagilag is hozzájárul. Az egyházjog és bölcsészet 
kivételével csak lelkész végzettségűek kerülhetnek erre a karra, jelölés alap-
ján a király nevezi ki őket. Az egyházkerület biztosította a kollégiumban a 

  476 Uo., 11–12. és 14–15.
  477 Pusztai Gábor: ’Michiel Adriaenszoon de Ruyter a holland nemzeti hős’. In: Michiel de 

Ruyter és Magyarország. Szerk. BiTskey István, PuszTai Gábor, Debrecen, Néderlan-
disztika Tanszék, 2008, 116.

  478 szenPéTeri kun B.: ’Az egyetemmé alakulás…’., i. m., 18.
  479 Uo., 24.
  480 Uo., 25–26.
  481 Uo., 27.
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teológiai fakultás számára a szükséges helyiségeket. A világi karokra viszont 
nincsen további befolyása az egyházkerületnek, de kérik, hogy az egyházke-
rület az egyetem alapítására felajánlott pénzt tanárjelöltek számára szolgá-
ló internátus felállítására és fenntartására fordítsa. A kollégium könyvtárát 
és gyűjteményeit az egyetem tanárai és hallgatói ingyen használhatják. A 
kollégium akadémiai tanárai közül azok, akik megfelelnek az egyetemi át-
vételnek, helyet kapnak a debreceni egyetemen is. A kollégium akadémiai 
tanszakai az egyetem megnyitásával viszont megszűnnek. Az állam részéről 
ellenszolgáltatásképpen az fogalmazódott meg, hogy az egyetemi ünnepeket 
megelőző istentiszteleteket református templomban kell tartani, az egyetemi 
tanács hivatalos részvételével. Így kívánva megemlékezni az állami egyetem-
nek a kollégiumból való kialakulására.482 Az egyetem felállításáról szóló tör-
vény 1912-ben jelent meg 36. törvénycikként az Országos Törvénytárban.483

Az egyetem főépületének elkészültéig a kollégium is biztosított tanterme-
ket az egyetemi oktatáshoz, majd a már fizikailag is különváló intézmény 
igyekezett a kollégiumi hagyományokat megőrizni többek között azzal, hogy 
egyetemi ünnepélyeken használták a kollégiumi diákok viseletét, a tógát, il-
letve a kollégiumi tűzoltóbotot, a gerundiumot. A kollégiumi hagyományok 
előtt tisztelgett az egyetem azzal is, hogy 1938-ban a kollégium legjelentő-
sebb külföldi egyetemi kapcsolatainak állított emléket az egyetem főépületé-
nek aulájában elhelyezett ólomüveg ablakokon (Wittenberg, Utrecht, Genf, 
Zürich), erről a későbbiekben bővebben is lesz szó.484 Az egyetem állami 
fenntartásba került, de a kortársak mégis protestáns egyetemként tekintettek 
rá. Ennek oka lehetett, hogy a beiratkozott hallgatók túlnyomó többsége a 
két világháború közti időszakban a református felekezethez tartozott, a vá-
ros maga is többségében kálvinista volt, és természetesen a református kol-
légiumi előzmények is meghatározták az egyetem protestáns karakterét.485

A holland hittestvérekkel való kapcsolattartásnak több formája is volt a 
20. században. Egyrészt a kollégium, másrészt az abból kialakult és a kol-
légiumi szellemiséget őrző, illetve kollégiumi kapcsolatokat ápoló egyetem 

  482 Uo., 39–41., 50.
  483 mudrák József: ’Egyetemalapítási tervek és a Debreceni Tudományegyetem megalaku-

lása’. In: A Debreceni Egyetem története, 1912–2012. Főszerk. orosz István, Debre-
cen, University Press, 2012, 50.

  484 Bozzay Réka: ’Utrecht egyeteme egy festett üvegablakon keresztül’. In: Németalföld 
emlékei Magyarországon – Magyar–holland kapcsolatok. Szerk. Bárány Attila, Fa-
zakas Gergely Tamás, Pusztai Gábor, Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi 
Kiadó, 2017, 149.

  485 mudrák József–király Sándor: ’A megalakulástól az egyetem szétdarabolásáig (1914–
1949/1950)’. In: A Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk. orosz István, 
BarTa János, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 95.

sem felejtette el az évszázados holland gyökereket. A Tiszántúli Református 
Egyházkerületben szolgáló lelkészek közül 1934-ig kilenc ember tanult Hol-
landiában (is): Utrechtben Filep Gusztáv 1924–1927 között, Perpéth Ferenc 
1926–1929 között, Szabó Dezső 1927–1930 között, Fehér Imre 1929–1931 
között, Segesváry Lajos 1931–1934 között, Forró Imre 1932–1934 között, 
Kurucz József 1930–1931 között, Kampenban és Utrechtben tanult Kolláth 
Pál 1928–1929 között, Kampenban Szentjóbi Szabó Zoltán 1929–1931 kö-
zött, illetve Amszterdamban Lencz Sándor 1926–1927 között.486 Ezek a szá-
mok messze elmaradnak a kora újkori vagy akár az újkori beiratkozások 
mögött is, de a diákok jelenléte biztosította személyes kapcsolat nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a kollégium és az egyetem is igyekezzen a hollandiai 
oktatási intézményekkel és az ottani professzorokkal való jó viszonyt fenn-
tartani. 

Az első világháború után meginduló gyermekmentő akcióban a hollan-
dok igen fontos szerepet játszottak. Debreceni vonatkozásban Kuyper Kata-
lin nevét kell kiemelnünk, akinek segítségére számított az egyetem a holland 
irodalom és kultúra tanszék megszervezésében. Nem Kuyper kisasszonyon 
múlt végül ennek sikertelensége. A holland gyermekmentő akció protestáns 
szervezője pedig – aki maga korábban nem járt Debrecenben – díszdoktori 
címet kapott az egyetemtől munkásságáért. A kollégium 1938-ban megren-
dezni kívánt 400 éves jubileumi ünnepségei szintén kiváló alkalmat bizto-
sítottak a holland–magyar kapcsolatokról való megemlékezésre. Idetarto-
zott a díszdoktorok avatása, az Utrecht egyetemét ábrázoló ólomüveg ablak 
elhelyezése a debreceni egyetem aulájában, illetve az egykor Hollandiában 
harcoló magyar katona – a kollégium korábbi diákja – emlékplakettjének 
felavatása, illetve Vilma királynőről egy utca elnevezésére tett kísérlet.

III.1. Holland tanszék alapításának kísérlete a két világháború 
között

1921. június 20-án jeles holland vendég látogatott Debrecenbe. Erről a fon-
tos eseményről a Debreczeni Protestáns Lap június 25-ei száma a következő 
rövid cikkben számolt be: 

„Kuyper Katalin folyó hó [1921. június] 20-án Debreczenbe érkezett 
és Könyves Tóth Kálmán és dr. Nagy Zsigmond kalauzolásával meg-
tekintette Debreczen minden nevezetességét. Hisszük, hogy buzgó és 

  486 TtRL I. 1. j. 1., D 70. 
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nemes református lelke megérezte úgy a vezetőkkel való beszélgetés-
ből, mint a múlt emlékeinek szemléléséből a kálvinizmusnak bennünk 
munkálkodó erejét és úgy hazájában támogatója, pártfogója lesz to-
vábbra is annak a magyarságnak és magyar kálvinizmusnak, amelyet 
eddig színről-színre nem ismert.”487

A látogatás elsődleges célja magyar gyerekek hollandiai üdültetésének 
folytatása volt. A gyermeküdültetési akció keretében az első világháborút 
követően, 1920 és 1930 között több tízezer gyereket vittek Hollandiába, 
Belgiumba, Svájcba, Angliába, Svédországba, Finnországba, hogy ott a gye-
rekek hónapokon vagy akár éveken keresztül nevelőszülők gondozására 
bízva megerősödjenek. A hollandiai közvélemény figyelmét a nehéz sorsú 
magyar gyerekek iránt Hollandia egykori miniszterelnökének, nagy befo-
lyású teológusának, Abraham Kuypernek a lányai, Henriëtte S. S. Kuyper 
és Johanna H. Kuyper hívták fel, akik 1916-ban fél évig a budapesti hol-
land missziós kórházban szolgáltak ápolónőként.488 Henriëtte erről az idő-
szakról Hongarije in oorlogstijd: in en om de Nederlandsche ambulance te 
Boedapest (Magyarország a háború idején: a budapesti holland kórházban 
és akörül végzett munka) című könyvében számolt be.489 Johanna Kuyper a 
tanácsköztársaság leverése után a budapesti holland főkonzullal, Clinge J. 
Fledderusszal tárgyalásokat kezdett magyar gyerekek hollandiai testi és lelki 
megerősítéséről. A konzul magyar származású felesége támogatásával pénz-
gyűjtő akcióba kezdett Hollandiában. Időközben Hollandiában is felállt egy 
bizottság, a Centraal Comité voor de Noodleidende Hongaarsche Kinderen 
(Szükséget Szenvedő Magyar Gyerekek Központi Bizottsága), melynek elnö-
ki posztját 1920 nyarától Willem C. A. van Vredenburch báró töltötte be. 
A báró holland, majd később magyar feleségével, Apor Henriettával együtt 
óriási segítséget nyújtott a magyar protestáns gyerekek hollandiai üdülteté-
sének szervezésében.490 A Centraal Comité tagjaként annak munkáját a ható-
ságokkal folytatott tárgyalásokkal évekig nagyban segítette Johanna Kuyper 

  487 sz.n.: ’Különfélék’. Debreczeni Protestáns Lap, 1921. június 25., 131.
  488 aalders, Maarten J.: ’Magyarország barátai, Henriëtte Kuyper (1870–1933) és Jan 

Clinge Fledderus (1870–1946)’. In: A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hol-
landia és Belgium között az első világháború után. Szerk. aalders, Maarten J., Pusz-
tai Gábor, réThelyi Orsolya, Budapest, L’Harmattan, 2020, 15.
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Boedapest, Baarn, E. J. Bosch Jbzn, 1918.

  490 aalders, Maarten J.: ’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919–1930)’. In: A gyer-
mekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború 
után. Szerk. aalders, Maarten J., Pusztai Gábor, réThelyi Orsolya, Budapest, L’Har-
mattan, 2020, 39–41.

kisasszony.491 A protestáns gyerekek üdültetése mellett létrejött egy katoliku-
sokat is segítő bizottság ’s-Hertogenbosch központtal, az ún. Huisvestinsgs- 
Commité. A magyarországi szervezésben az 1906 óta működő Országos 
Gyermekvédő Liga vett részt.492 Az első gyermekvonat, mely kizárólag üdü-
lés céljából vitt gyerekeket Hollandiába, 1920. február 8-án indult el a Keleti 
pályaudvarról493, és 1926 júliusáig494 több ezer magyar gyerek tölthetett el 
hosszabb-rövidebb időt Hollandiában. 

A gyermekek hollandiai üdültetése mellett segítették a kicsinyek magyar-
országi ellátását is. Erre egy holland–amerikai bizottság jött létre, amelynek 
titkári feladatait Catharina Kuyper, vagy ahogy a korabeli magyar sajtó ne-
vezte, Kuyper Katalin látta el. Ez a Kuyper Katalin Henriëtte és Johanna test-
vére, Abraham Kuyper harmadik leánygyermeke volt, maga is szakképzett 
ápolónő.495 A Református Gyermekélelmezési Akció keretében496 a bizottság 
két télen keresztül naponta ezer gyermeket élelmezett 8–20 helyen szerte a 
fővárosban, illetve ezeken a helyeken a gyerekeknek tanulási lehetőséget is 
biztosított. A bizottság holland volt, de az ellátáshoz szükséges eszközök 
jórészt az Egyesült Államokból származtak.497

Debrecen 1920. március 11-én szabadult fel a román megszállás alól a 
magyar nemzeti hadsereg bevonulásával, ahogy erről a Debreczeni Protes-
táns Lap is megemlékezett.498 Alig telt el egy hónap és Hollandiából értékes 
élelmiszerek és egészségügyi cikkek érkeztek Magyarországra, amelyekből 
a hollandiai misszió Budapestnek, Pápának és Debrecennek juttatott. A 
Debreczeni Protestáns Lap értesülése szerint Debrecen azért részesülhetett 
segélyben, „mert itt egy holland admirálisnak, Ruyter Mihálynak, emlékosz-
lopa van”.499 

  491 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL MOL), Külügy-
minisztérium K 88, Hágai Követség, a/1, A hollandiai magyar képviselet ellátásával 
kapcsolatos iratok, 10. csomó 7. tétel Nr 342. Van Vredenburch báró javaslata kitün-
tetésekre, 1922. május 9. 

  492 mezősi Kamilla: ’A hollandiai magyar gyermeküdültetés az 1920-as években’. 
Honismeret, (29) 2001/2., 80.

  493 Uo., 81.
  494 Uo., 88.
  495 kuyPer, Th.: Tussen obersvatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antire-

volutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief, Hilversum, Verloren, 2002, 75.
  496 fónod Sándor: Fasori Julianna Református Iskola története 1926-tól 1992-ig. Buda-

pest, Sygnatura Kft., 1994, 10.
  497 MNL MOL, Külügyminisztérium K 88, Hágai Követség, a/1, A hollandiai magyar 

képviselet ellátásával kapcsolatos iratok, 10. csomó 7. tétel Nr 342. Van Vredenburch 
báró javaslata kitüntetésekre, 1922. május 9. 

  498  sz. n.: ’A magyar nemzeti hadsereg bevonulása Debrecenbe’. Debreczeni Protestáns 
Lap, 1920. március 20., 43.

  499 sz. n.: ’Hollandiából’. Debreczeni Protestáns Lap, 1920. április 10., 60.
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Debrecen holland segélykapcsolatainak további erősödéséhez nagyban 
hozzájárult Kuyper Katalinnak, a holland szervezésű protestáns gyermek- 
élelmezés egyik magyarországi vezetőjének 1921 nyarán Debrecenben tett 
látogatása. Kuyper programjáról sajnos keveset tudunk. Biztos, hogy tár-
gyalt Baltazár Dezső püspökkel 1921. június 21-én, ahogy az a püspök kora-
beli feljegyzéséből is kiderül. Ezen a látogatáson részt vett még Révész Imre, 
a Debreceni Református Egyházközség lelkésze, Könyves Tóth Kálmán, lel-
kész, a tiszántúli egyházkerület tanácsbírója, Nagy Zsigmond, gimnáziumi 
tanár és az Erzsébet Nőiskola (ma Teleki Blanka Gimnázium) igazgatója.500 
A Bölcsészettudományi Kar jegyzőkönyvei nem számolnak be arról, hogy a 
kar vezetői hivatalos keretek között találkoztak volna a holland vendéggel, 
a Hittudományi Kar 1920-as évekre vonatkozó jegyzőkönyvei pedig nin-
csenek meg, ezért nem ismerjük pontosan, hogy az egyetemi körből kikkel 
találkozhatott, csak egy rektor által írt levél501 alapján tudjuk, hogy vele sze-
mélyesen nem. 

Bárkivel is beszélt, ez a találkozó komoly reményeket ébreszthetett az 
egyetemi vezetőkben, mivel 

„az egyetemhez tartozó egyesek felhívták a kisasszony figyelmét arra, 
hogy a holland-magyar érintkezésnek bensőségét fokozná s szinte ál-
landóan biztosítaná, ha egyetemünkön egy olyan tanszék működnék, 
melynek tárgyköre a németalföldi történet és irodalom volna.”502 

Láthatjuk tehát, hogy a tanszék létrehozásának ötlete Debrecenből, az 
egyetemi körökből indult el, nem pedig a magyar kormány kezdeményezte a 
tanszék alapítását az első világháború után, ahogy azt Adriaan Beets Nagy 
Zsigmondról készült holland nyelvű életrajzában állítja.503

Kuyper Katalin debreceni látogatását követően alig telt el három hét, a 
rektor a tanszékalapítás gondolatával kereste meg levélben Kuypert.

  500 TtREL, I. 1. cc. Elnöki iratok segédletei, 18. k. Baltazár Dezső püspök feljegyzései.
  501 MNL HBML, VIII. 1/b 11. d. Rektori hivatal iratai 1920–1921/1921–1922, etsz. 

1982/1920–1921.
  502 MNL MOL, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (továbbiakban VKM) 

K636, Egyetemekre, főiskolákra, tudományos intézetekre vonatkozó iratok (1870–) 
1919–1944., 103. d, 199355–921.18. sz.

  503  BeeTs, Adriaan: ’Levensbericht van Dr. Zsigmond Nagy’. Jaarboek van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde, Leiden, E. J. Brill, 1923, 6. 

„Ngs. Kuyper Katalin kisasszonynak Fonyód-Bélatelep, Fittler villa

Tisztelettel kérem, hogy fogadja ezen igénytelen sorokat, azzal a jóaka-
ratú megértéssel, melyet szegény magyar nemzetünkkel szemben szóval 
és tettel oly hathatósan tanúsított.
Nagyságod Debreczenben időzése alkalmával nem részesülhettem ab-
ban a szerencsében, hogy nemzetünk és a magyar református egyház 
igazi jó barátját személyesen köszönthettem s vele pár szót válthattam 
volna. A személyes ismeretség hiánya azonban nem akadályoz abban, 
e sorokat papírra vessem és Nagyságod véleményét, esetleg szíves láto-
gatását az alábbiakra ki ne kérjem.
Nagyságod jól tudja, hogy abban az időben, midőn szeretett hazája 
úgy a vallásos élet, mint a szellemi és anyagi műveltség terén szinte 
versenytárs nélkül állott Európában, ennek a sorscsapások által sújtott 
magyar népnek fiai, a református egyház papjelöltjei, nagy számmal 
keresték fel Németalföld híres egyetemeit s hozták onnan magukkal 
azt az életet, mely amég a halálra váltakat is megeleveníti. Az Önök 
népe szeretettel fogadta a mi fiainkat s ez által erősítette a mi népün-
ket és erős védő falat emelt a nagy nyugati művelődés számára a keleti 
veszedelem ellen, mely akkor az izlám (sic!) részéről támadt.
Ez a szeretetteljes rokonszenv elevenedett fel újból velünk, szerencsét-
len magyarokkal szemben mostanában, amikor az emberi okosság túl 
teszi magát Istennek a természetben, az emberi szívekben és a kijelen-
tésben adott törvényein és múló céljai érdekében változékony emberi 
akaratot kíván az örök törvények helyére állítani. Az a megértés, az 
a szeretet, az az áldozatkészség, mellyel most már Önök minket a mi 
árva hazánkban keresnek fel a múlt kapcsolatai erejének fényes bi-
zonyságai.
Tisztelettel kérem: vajon nem volna-e mód és alkalom ezen kapcsola-
tok állandósítására? Nem volna-e lehetséges, hogy a holland nép ne 
csak hálára kötelezze magával szemben azt a magyarságot, mellyel 
erős lelki kapcsok fűzik egybe, hanem újból egyik legerősebb lelki ve-
zetője legyen ennek, mint volt 300 év előtt?
Ön ismeri Debreczent és azt is, hogy mit jelent ennek a városnak re-
formátus társadalma a magyarságra, sőt a nyugati műveltségre nézve 
Ön értesült arról, hogy ebben a városban van egy állami egyetem, mely 
nem felekezeti intézmény ugyan, de amely mégis hatása alatt áll és 
fog állani mindenha annak a környezetnek, melyben él. Nem méltóz-
tat-e gondolni, hogy a holland-magyar érintkezéseknek ez az egyetem, 
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a magyar református világ szívében elhelyezett ez a kultúrintézmény 
hathatós tűzhelye lehetne a jövőre miután a kapcsolatok lelki alapfel-
tételei itt feltalálhatók?
Erre a kapcsolatra, Ön is tudja, és én is egészen őszintén bevallom, 
nekünk van szükségünk. Mi vagyunk az árvák, az elhagyatottak, a sze-
gények, a kifosztottak, akiknek Európa hatalmasai nagyon is emberi 
módon hálálták meg azt, hogy a keresztyénséget s a nyugati művelt-
séget utolsó rongyainkig, utolsó vércseppünkig védtük kelet ellen. De 
van-e szebb élethivatás, mint felvenni az elesettek gondját? És van-e 
magasztosabb feladat, mint hogy önzetlenül emeljük fel azokat, akik – 
hibájukból, vagy hibájuk nélkül: ezt az Isten tudja – elesettek?
Arra gondolok, hogy a Debreczen városában, református környezet-
ben élő egyetemen a holland-magyar kapcsolatoknak erősséget kelle-
ne emelni. Egy kathedrát állítani, mely állandóan tanítsa a magyart 
a holland nép példájából, életéből, hogy mit jelent egy népre, mit az 
egész emberiségre az Isten evangéliumi törvényei szerint élni. Ez csak 
közvetve szolgálná Hollandia érdekeit, amennyiben bizonyságot tenne 
amaz erők mellett, melyek ezt az államot erőssé, a világ vérzivatarai 
között is helyt állóvá tették.
Bizonyára Ön is egyet ért velem ebben a tekintetben. De vajon lehetsé-
gesnek tartja-e, hogy az Önök hazája ebben az irányban nekünk segít-
ségünkre legyen? Mert hogy mi e részben mit sem tehetünk: arról Önt 
itteni tapasztalatai nagyon is meggyőzhették. Hazánknak sem jelenlegi 
ereje, sem mai közszelleme nem kedvez annak, hogy mi magunk állít-
sunk fel ilyen kathedrát.
Tisztelettel kérem, hogy velünk szemben hathatós kifejezésre juttatott 
rokonérzésétől indíttatva szíveskedjék puhatolózni az Ön hazája il-
letékes tényezőinél, vajon nem volnának-e hajlandók, éppúgy, mint a 
francia kormány nagyon is szeretné, egy a magyarságot a hollandi szel-
lemi élettel állandó kapcsolatban tartó kathedra alapítására nálunk, a 
debreczeni egyetemen. Ön jól ismeri dr. Nagy Zsigmond tanár urat, 
aki ennek gondjait már kezdetben is kiválóan képviselhetné. És ha az 
áldozatos hajlandóság meg volna az Önök kormányánál, én és velem 
együtt az egyetemi szenátus mindent előkészítünk ennek a tanszéknek 
az engedélyezése iránt úgy, hogy az Önök kormánya részéről jövő tá-
mogatásnak kész szívvel fogadása biztosítva volna.
Önnek tudomásom szerint hathatós összeköttetései vannak hazája kö-
zönségével s így kormányához meg tudja találni az utat. A debreczeni 
m. kir. Tisza-István tudományegyetem, melyben Kuyper Ábrahám szel-
leme már alapításakor kész otthont talált, hálás lesz Önnek, a holland 

népnek és a hála adóját a művelt nyugattal szemben fogja leróni, mint 
lerótta a múltban a keresztyénségért, melyet szintén nyugatról kapott.

Szíves elnézését s bocsánatát kérve maradtam kiváló tisztelettel
   kész szolgája
 a debreczeni m. kir. Tisza István tud. egyetem rektora

Exp. 921. VII. 12.”504

A rektori levél több szempontból is érdekes. Bár nem tudjuk biztosan, 
kik voltak azok az egyetemi vezetők, akik szorgalmazták Kuyper Katalinnal 
a kapcsolatfelvételt a tanszékalapítás ügyében, ez a kezdeményezés nem a 
bölcsészkarról indult el, noha egy nyelvi tanszék alapításáról volt szó. A böl-
csészkar 1921/1922. évi kari tanácsi jegyzőkönyveiben sehol sem történik 
említés holland tanszék felállítására, jóllehet a kari jegyzőkönyvek az egyéb 
nyelvi tanszékek finanszírozásának kérdésével (pl. török–japán tanszék felál-
lítása, francia tanszék betöltése stb.)505 foglalkoztak. Úgy tűnik tehát, hogy a 
holland tanszék ügye rektori hatáskörbe tartozott, jóllehet a kapcsolatfelvé-
telt 1921 nyarán kezdeményező rektor, Pokoly József maga is a bölcsészka-
ron oktatott az ókortörténet professzoraként. Pokoly 1922-ben a teológiai 
karra került át, hogy egyháztörténetet tanítson.506 Talán ezért sem meglepő, 
hogy jól ismerve a több évszázadra visszanyúló magyar–holland teológiai 
kapcsolatokat – melyekre a Kuypernek küldött levelében is hivatkozik –, ő 
maga végig komoly támogatója volt a holland tanszék felállításának.  

A rektor leveléből egyébként az is kiderül, hogy a tanszék ügyeinek igaz-
gatásával dr. Nagy Zsigmondot bízták volna meg. Nagy volt Könyves Tóth 
Kálmánnal együtt Kuyper debreceni kísérője annak 1921 nyarán tett láto-
gatásakor. Nem véletlenül bízták meg tehát éppen őket ezzel a feladattal, 
hiszen mindketten tanultak Hollandiában, így kiválóan beszélték a holland 
nyelvet is. Nagy 1860-ban született Szolnokon, teológiai tanulmányai so-
rán – melyet itthon Budapesten és Nagyenyeden végzett507 – 1881–1882-

  504 MNL HBML, VIII. 1/b 11. d. Rektori hivatal iratai 1920–1921/1921–1922, etsz. 
1982/1920–1921.

  505 DEA Adatbázis, A Debreceni M. Kir. Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és 
Történettudományi Karának Tanácsi Jegyzőkönyve (a továbbiakban BTK Jk) 1921/22, 
1921. november 29. etsz. 34.

  506 kerePeszki Róbert: ’A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története, 
1912–1949’. In: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I. 
Szerk. PaPP Klára, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK, 2014, 61.

  507 s. szaBó József: ’Dr. Nagy Zsigmond sírja fölött’, Debreczeni Protestáns Lap, 1922. 
április 22., 124–125.
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ben, majd 1883–1884-ben tanult Utrechtben a Stipendium Bernardinum 
ösztöndíjasaként. Hollandiai tartózkodása alatt Nagy egyik tanára Nico- 
laas Beets (1860–1903) volt, a Hollandiában elismert író, költő és teológus. 
Nagy még hollandiai tartózkodása idején magyar nyelvet kezdett tanítani 
Nicolaas Beets menyének, Helbertina Anna Cornelia Beets-Damsténak, aki 
ezek után rendszeresen fordított hollandra magyar irodalmat, többek között 
Mikszáth Kálmán műveit. Nagy Zsigmond Magyarországra való hazatérése 
után protestáns gimnáziumokban oktatott, tanári oklevelének kézhezvételét 
követően a Debreceni Református Kollégium Főgimnáziumában lett tanár. 
Az oktatás mellett a holland irodalmat tanulmányozta, ő írta meg Heinrich 
Gusztáv felkérésére az Egyetemes Irodalomtörténet számára a németalföl-
di irodalomról szóló részt.508 Hollandból szépirodalmi műveket is fordított 
magyarra, például 1913-ban a 17. századi holland író, Joost van den Von-
del (1587–1679) Lucifer című szomorújátékát,509 1919-ben Nicolaas Beets 
Najaarsmijmering című művét Őszi merengés címmel, illetve Beets – aki a 
holland irodalomban Hildebrand írói álnéven ismert – Camera Obscura 
című munkájából közölt részleteket a Debreczeni Képes Kalendáriomban.510 
A Camera Obscura fordításának eredeti kéziratát a Debreceni Református 
Kollégium Nagykönyvtárában őrzik.511

Úgy tűnik tehát, hogy a felállítandó holland tanszék kiválóan képzett 
szakember kezébe került volna, aki ekkorra a középiskolai tanári állásából 
már nyugállományba vonult. A kérdés már csak a finanszírozás volt. A rek-
tori levélből világosan kiderül, hogy erre az egyetemnek nem lett volna fede-
zete, ezért a holland kormány jóindulatú támogatását kérték Kuyper Katalin 
otthoni összeköttetésein keresztül.

Kuyper pozitív válasza nem sokat váratott magára, 1921. július 15-én 
kelt levelében a következőket írta a rektornak:

  508 gera Judit: ’A magyarországi néderlandisztika kezdetei a 19. században. Nicolaas 
Beets és köre’. Filológiai Közlöny, 2012/4., 452–453. 

  509 eredics Péter: ‚Ein niederländisches Trauerspiel aus dem 17. Jahrhundert in ungari-
schem Gewand. Zsigmond Nagy und seine Übersetzung von Joost van den Vondels Lu-
cifer (1913)‘, Előadás A szövegtől a szcenikáig c. drámatörténeti konferencián Egerben 
2015. szept. 2-án. A konferencia anyaga sajtó alatt, szerk. PinTér Márta Zsuzsanna, 
Eger, 2016. 

  510 BeeTs, A.: ’Levensbericht…’, i. m., 8.
  511  Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtár, Kézirattár (továbbiakban DRKNK), 

R 3709 „Hildebrand (Nicolaus Beets)’ Camera Obscurájából. Fordítgatja Dr. Nagy 
Zsigmond, a Debreceni ref. főgimnázium nyugalmazott tanára.” – Debrecen, 1915. – 
Eredeti kézirat.

„A m. kir. Tisza-István-Egyetem rector Magnificusának
Debreczenben

Méltóságos Uram!
Folyó hó 10-én kelt megtisztelő soraira van szerencsém jelenteni, hogy 
nagy érdeklődéssel vettem tudomást abbeli óhajtásukról, hogy a deb-
reczeni állami egyetem keretében a németalföldi nyelv,- irodalom,- és nép-
rajzi tudományok számára önálló tanszék állíttassék.
Nagy kiváltságnak fogom tekinteni, ha hazámba visszaérkezve a külön-
böző auctoritásokkal e felől eszmét cserélhetek és erőmhöz képest közre-
működhetem, hogy ezt a gyönyörű tervet megvalósulásra segítsük.
Egy ilyen tanszék a két ország között már ma meglevő kapcsolatokat nem 
csak állandósítaná, hanem szorosabbra is fűzné és nemzeteink kölcsö-
nösen jobban megismernék egymást. Megbeszéléseket folytatni azokkal, 
akik ebben a tárgyban döntésre vannak hivatva, igazán nagy kitüntetés 
lesz számomra és én remélem, hogy ezt az Önök Egyetemének a Tanácsa 
nevében nyert megbízatást hűséggel hajthatom végre.
Kiváló nagyrabecsüléssel s az Önök Akadémiáját illetőleg a legszívesebb 
jó kívánatokkal vagyok
   Kuyper Katalin E. M.
 Fonyód-Bélatelepen 1921. július 15-én” 512

(Fordította dr. Nagy Zsigmond)
 
Kuyper leveléből tehát világossá vált, hogy szándékában állt segíteni a 

felállítandó holland tanszék ügyét. Ezt a rektor egy rövid levélben köszönte 
meg, melynek holland fordítását ezúttal is Nagy Zsigmond végezte el:

„Nagyságos Kisasszony!
Hálás örömmel vettem nagybecsű sorait, melyek szegény magyar 
nemzetünk és debreczeni egyetemünk iránt táplált rokonérzésének 
bizonyságát képezik. Nem mulaszthatom el, hogy azokért köszöne-
temet mielőbb kifejezésre juttassam s biztosítsam Nagyságodat, hogy 
mi a magunk részéről is el fogunk követni mindent a holland-magyar 
tudományos és társadalmi érintkezéseknek rendszeressé s állandóvá 
tételére s ecélból a korábbi levelemben említett egyetemi kathedra 
megalapozására.

  512 MNL HBML, VIII. 1/b 11. d., Rektori hivatal iratai 1920–1921/1921–1922, etsz. 
1982/1920–1921. 
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Hálánk s köszönetünk ismételt kifejezésével maradtam

Debreczen, 1921. július 25.
       Kész szolgája
       Rektor”513

A nyári előkészületek után hónapokig nem esik szó a holland tanszék 
ügyéről. Az Egyetemi Tanács 1921. december 21-én kelt jegyzőkönyve fog-
lalkozik újból a kérdéssel. Tudatják a tanácstagokkal, hogy 

„[…] miután kedvező tapasztalatok vannak afelől, hogy a Holland 
nemzet hazánk és nemzetünk iránt rokonszenvvel viseltetik, ennek a 
rokonszenvnek elmélyítése és állandósítása céljából s a holland-ma-
gyar érintkezés fokozottabbá és bensőségesebbé tétele céljából az az 
eszme merült fel, hogy a debreczeni tud. egyetemen »Németalföldi tör-
ténet és irodalom« címmel önálló tanszék létesíttessék. […]” 

Mivel Kuyper Katalinon keresztül ehhez a holland kormány anyagi támo-
gatását kérte, ezért az egyetem Vass József vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez fordult, hogy „eszközölje ki a külügyi kormánynál, hogy e tárgyban 
[a rektor] a németalföldi közoktatásügyi miniszterrel közvetlen érintkezést 
vehessen fel”.514 

A miniszterhez írt levélből kiderül, hogy Kuyper Katalin a holland közok-
tatásügyi miniszterrel, dr. J. Th. de Visser őexcellenciájával tárgyalt a debre-
ceni tanszékalapítás ügyében, 

„[…] ki az eszme iránt jóindulatot tanúsított és Kuyper kisasszony út-
ján arra kérte egyetemünk Rectorát, hogy egyenesen magához, Ő Ex-
cellentiájához [a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszterhez] for-
duljon a megfelelő kéréssel s így adjon alkalmat Ő Excellentiájának, 
hogy a kérdést a pénzügyminiszterrel hivatalosan is megbeszélhesse s 
így megláthass, hogy mit tehet ez ügyben. [… ]” 515 

Sass Béla rektor ezután az egyetemi tanács által jóváhagyott kérést tol-
mácsolta: 

  513 Uo. 
  514 MNL HBML, VIII. 1/a 3. k. Egyetemi Tanácsi jegyzőkönyv, 1919–1920/192–1921, 

878 etsz.
  515 MNL MOL, K636 103. doboz 199355–921.18. sz., 878–1921/1922 etsz.

„[….] Tekintettel azonban arra, hogy egyetemünk Rectora egy külál-
lam miniszterével saját kormányunk engedélye nélkül hivatalos érint-
kezésbe nem léphet, azért mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, 
hogy nekem méltóztassék megadni az engedélyt a szükséges kérelem-
nek a németalföldi közoktatásügyi miniszter úr elé való juttatására. A 
kérelmet Nagyméltóságod kegyes támogatásával külügyi kormányunk 
útján juttatnánk el és amennyiben annak további folytatása volna, a 
tárgyalás s a részletek megállapítása közoktatásügyi kormányunk tud-
tával és hozzájárulása mellett történnék. […]”516

A miniszter nem zárkózott el a tanszékalapítás lehetőségétől, de a követ-
kező két fontos kikötést tette:

„[…] a tanszék felállításának kérdése – már csak országunk mai pél-
dátlanul súlyos pénzügyi helyzetére való tekintettel – csakis akkor és 
úgy volna megoldható, ha a tanszék létesítése a magyar államra sem 
most, sem a jövőben megterhelést nem jelentene, hanem az azzal járó 
költségek a holland kormány vagy társadalom által fedeztetnének. […] 
Önként értetődik, hogy a kérdés megoldását célzó és jelen leíratom 
alapján hivatalos útra terelt tárgyalások a jövőben is mindenkor csakis 
a vezetésem alatt álló minisztériumon keresztül a Külügyminiszter úr 
közvetítésével történhetnek.”517

Február 9-én azzal egészítették ki ezt a határozatot, hogy tárgyalásokat 
csak akkor lehet folytatni, ha erre a hollandok tesznek kezdeményező lé-
pést.518  

Ugyanekkor a korábbi rektor 1921/22 telén prorektor Pokoly József 
Bethlen István miniszterelnököt kereste meg levélben – többek között a hol-
land tanszék alapításának ügyében – és kérte, 

„[…] hogy a nagyméltóságú m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minister 
úrhoz ebben a tárgyban benyújtott kérelmünket, melynek elbírálásá-
nál a Külügyminister úr véleménye mellett Excellentiád álláspontja 
esik legnagyobb súllyal a mérlegbe, méltóztassék a maga részéről a 
leghathatósabban támogatni.
Miután a tanszékalapítást örökalapítvány létesítése formájában és a 

  516 Uo.
  517 Uo., 1922. január 29.
  518 Uo., 1922. február 9.
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berlini magyar intézethez hasonlóképen gondoljuk, azért úgy tetszik 
nekünk, hogy lépésünk állami szempontból nem lehet aggályos, sőt 
nemzeti szempontból igenis nagy jelentőségű lehet. […]”

1922. március 29-én foglalkozott az Egyetemi Tanács újból a holland 
tanszék ügyével. Kuyper Katalin levelet küldött, melynek pontos tartalmá-
ról sajnos nincsenek adataink, mivel a levél elveszett, a tanácsi jegyzőkönyv 
annyi említést tesz csupán, hogy a Nagy Zsigmond által lefordított levél „ör-
vendetes tudomásul szolgál”.519

Alig három héttel később, 1922. április 18-án szívszélhűdésben elhunyt 
Nagy Zsigmond,520 akire az újonnan létesítendő tanszék vezetését bízták vol-
na. Hogy ez a szomorú esemény befolyásolta-e a hollandoknak a tanszék 
alapítása ügyében hozott döntését, nem lehet pontosan tudni, mindenesetre 
a holland kormány a tanszék finanszírozásától elállt, és a követségen keresz-
tül a következő levelet küldte:

„Hollandia Nagykövetsége
Budapest, 1922. november 29.

Az 1922. március 8-án a Közoktatási-, Művészeti és Tudományos mi-
niszterhez az Önök egyetemén felállítandó holland tanszék tárgyában 
intézett kérelmükkel kapcsolatban azt a feladatot kaptam, hogy kö-
zöljem Önökkel, bár az említett miniszter kezdetben szimpátiát tanú-
sított ezen elgondolás megvalósítása iránt, azonban a holland állam 
pénzügyi helyzete miatt azon a véleményen van, hogy ezen tanszék lét-
rehozása az állam részéről akadályokba ütközne, és Őméltósága ezen 
akadályok miatt a kérésnek nem tud eleget tenni.  
Hollandia ideiglenes követségi ügyvivője”521

(fordítás tőlem)

A holland tanszék felállításának ügye ezek után még egyszer került elő, 
nem sokkal Van Vredenburch báró díszdoktorrá avatásának felterjesztése 
után. Pontos előzmények az ügyben nem ismertek, de úgy tűnik, hogy 1925 
nyarán újból megfogalmazódott a holland–magyar kapcsolatok szorosabbá 
fűzésének lehetősége egy holland lektori állás felállításával. Erről a kérdésről 

  519 MNL HBML, VIII. 1/a 4. k. Egyetemi Tanácsi jegyzőkönyv, 1921–1922/1923–1924, 
1543. etsz.

  520 s. szaBó J.: ’Dr. Nagy Zsigmond…’, i. m., 125.
  521 MNL HBML, VIII. 1/b 12. d. Rektori hivatal iratai, 1921–1922/1922–1923., etsz 

691/1922–1923.

Huss Richárd germanista professzor nyilatkozott. Bár támogatását fogal-
mazta meg a holland lektori állás létesítésével kapcsolatban, annak finan-
ciális megoldását a minisztériumtól várta, ugyanakkor a már létező német 
szakos képzésben a lektori állás betöltésének elsőbbséget kívánt biztosítani:

„Tekintetes Kar! Az utolsó években már a Hollandiában nyaraló ma-
gyar gyermekek révén szoros kapcsolatok jöttek létre Magyarország 
és Hollandia között. – Nemcsak politikai, hanem tudományos szem-
pontból is fontos, hogy ezek a szálak meg ne szűnjenek a jövőben sem. 
–  Azért kívánatosnak tartanám, ha arra gondolnánk, hogy ennek a 
létrejött holland kapcsolatnak az egyetem is bázist nyújtson és pedig 
oly módon, hogy a holland nyelvvel való tudományos foglalkozásnak 
lehetőséget teremtsünk. Ez egy holland lektorság létesítésével volna 
megvalósítható. Ha azonban ilyesmire gondolunk két fontos kérdés 
tisztázandó előbb: Az egyik az kívánatos-e egyáltalában egy holland 
lektorság akkor, mikor a német nyelv tanítása csak egy olyan lektorral 
van ellátva, aki olasz lektori teendői miatt és különösen karközi elfog-
laltsága miatt egész erejét a német szakos hallgatóknak szentelni nem 
tudja, sőt nem is köteles rá, dacára annak, hogy a német szaktanárok 
kiképzése most hazafias kötelesség? – A másik a fizetési kérdés. Vár-
hatjuk-e azt a VKMiniszter Úrtól, hogy egy fiatal holland tanárnak, v. 
esetleg Hollandiában kiképzett magyar tanárnak olyan lektori fizetést 
ígérjen, amelyre szívesen eljönne egyetemünkhöz? – Azt hiszem, hogy 
a második kérdésre azzal felelhetek, hogy most esetleg könnyen lehet-
ne utat találni a holland kormányhoz, mely saját költségére elkülde-
ne egyetemünkhöz egy holland lektort, vagyis vállalná egyetemünkön 
egy holland lektorság költségeit. – Nehezebb már most a felelet az 
első kérdésre, melyet csak így találhatok megoldhatónak, hogyha a 
tek. Kar először a német nyelvre egy külön német anyanyelvű lektort 
kérne, aki egész erejét csak a német szakos hallgatóknak szentelné, 
úgy amint az külföldön is általános szokás. A külön német lektorság 
annál fontosabb itt Debrecenben, mert az alföldi hallgatók – hiszen 
csak ilyenekből rekrutálódik itt a német szakos hallgatóság – egyál-
talán nem bírják a német nyelvet mikor egyetemre jönnek és a német 
nyelvet választják szaknak. – Ebből világosan kiderül az, hogy mielőtt 
egy holland lektorságra gondolunk a német lektori kérdést föltétlenül 
tisztázni kell. Viszont egy holland lektor beállítása fizetés tekintetében 
a mostani helyzetet tekintve olyan aránytalanságot hozna létre, hogy 
a többi lektorok rosszabbul lennének fizetve mint a holland lektor. 
Ha tehát egy holland lektorság létesítését kívánjuk, kérem a tek. kart, 
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szíveskedjék először a fizetés kérdésével foglalkozni, erről határozatot 
hozni és azután a VKMiniszter úrhoz fordulni azzal a kéréssel, hogy 
egyetemünkön már abból a szempontból is, hogy egy holland lektor-
ság csak hasznunkra válhat, egy holland lektorságot létesítsen. – Deb-
recen, 1925. V. 30. Dr. Huss egyetemi tanár.”522

A kar egyértelműen a holland lektorság felállítása mellett szavazott, és 
megbízta a dékánt, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztertől érdeklőd-
jön a lektori fizetés lehetőségéről.523 Arra vonatkozóan nincsen adatunk, 
hogy a dékáni levél elment-e a minisztériumba, mindenesetre a kari jegy-
zőkönyvekben a továbbiakban semmilyen említés nem történik a holland 
tanszék felállításáról. 

Kuyper Katalinnal a kapcsolat a továbbiakban sem szakadt meg, bizo-
nyosan járt még Debrecenben 1926-ban Hendrik Colijn holland miniszterel-
nökkel és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszterrel együtt,524 
majd 1932-ben, hogy átadja a leánykörnek adományozott zászlót.525 A 
holland nyelv oktatása még évtizedekig váratott magára, 1991-ben a Ger-
manisztikai Intézetben specializációként, 1999-ben pedig második szakként 
indult el az akkori nevén Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Jelenleg a hol-
land nyelv és kultúra oktatása a 2007-ben önállóvá vált Néderlandisztika 
Tanszéken folyik.526

III.2. Holland díszdoktorok a debreceni egyetemen 

a két világháború között

A díszdoktori cím adományozása egy egyetem életében mindig különleges 
pillanat. Az egyetemek tudományos műhelyként igyekeznek olyan nagy hírű 
tudósokat jelöltnek állítani, akik szakterületükön komoly eredményt értek 
el, vagy olyan közéleti személyeket választani, akik az egyetem, a város vagy 
az ország érdekében cselekedtek. A debreceni egyetemen 1915-ben – három 

  522 MNL HBML VIII. 8/b BTK Dékáni Hivatal iratai, 7. d. 1924–1925, 455. sz. 1925. 
május 30.

  523 DEA adatbázis, BTK Kari tanácsi jegyzőkönyv. 1924/25, 1925. június 3. 106. pont.
  524  sz.n.: ’Rövid hírek’. Nyírvidék, 1926., 47. évfolyam, szeptember 17., 4. 
  525 gazdag István: ’Debrecen város történeti kronológiája XI. 1930–1932’. In: Hajdú 

Bihar Megyei Levéltár évkönyve. Szerk. gazdag István, Debrecen, HBML, 1995, 356.
  526 PuszTai Gábor: ’Narancssárga tulipánok – A néderlandisztika szak története a 

Debreceni Egyetemen’. Gerundium, 2016/3–4., 172.

évvel megalapítása után – adományoztak először honoris causa doktori 
(díszdoktori) címet. A kitüntetett dr. Pápay József nyelvészprofesszor, aka-
démikus volt,527 aki a finnugor nyelvcsalád kutatásával foglalkozott.528 Az 
elkövetkező években számos magyar és külföldi tudós vagy közéleti személy 
nyerte el az egyetemen ezt a rangos kitüntetést, az 1938/39-es tanévvel bezá-
rólag összesen hetvenketten. Az első külföldi honoris causa doktort a hittu-
dományi karon jelölték 1922. október 21-én. Rev. James Macdonald Web-
ster a Free Church of Scotland: Colonial, Continental és Jewish Commitee 
főtitkára volt. A magyarországi skót misszió vezető lelkészeként működött 
hosszú ideig, az első világháború kitörése után még hónapokig Magyaror-
szágon maradt. Hazájába visszatérve a magyar internáltakat és hadifoglyo-
kat patronálta, előadásokat tartott, cikkeket írt Magyarország támogatá-
sára, igyekezett a nyugati közvélemény figyelmét a hazánkat ért sérelmekre 
felhívni. Segélyakciót szervezett, majd az összegyűjtött ruhát és élelmiszert 
eljuttatta Magyarországra.529 Jelölése és annak indoklása a következő évek 
díszdoktorainak kiválasztásában is fontos szerepet kapott, ugyanis a jelöltek 
tudományos tevékenysége mellett – elsősorban a külföldiek jelölésekor – ko-
moly egyetempolitikai, sőt akár országos politikai tényezők is meghatározó-
nak bizonyultak. James Macdonald Webster jelölését a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium helyettes államtitkára kezdeményezte a magyarországi 
skót misszió egykori vezető lelkészének hazánk iránt tanúsított szeretete és 
a magyar külpolitikai törekvések támogatása miatt.530 A külföldi díszdok-
torok névsorát áttekintve két tényező játszott fontos szerepet: a jelölt pro-
testáns kötődése és/vagy Trianont követően Magyarország iránt tanúsított 
jóindulata. 

Az első világháborút követően nemcsak az ország, hanem az egyetem is 
nehéz helyzetbe került. 1918-ban a Bölcsészettudományi Kar szózatot szer-
kesztett a külföldi egyetemekhez hazánk területi integritása érdekében, majd 
a prorektor felhívására Rugonfalvi Kiss István, az Egyetemes Történelmi 
Tanszék professzora az Egyetemi Tanács nevében szerkesztett hasonló emlék- 
iratot, ami nyomtatásban is megjelent.531 A trianoni békediktátumban előírt 
területi elcsatolások következtében a Bölcsészettudományi Kar hét profesz-

  527 sz. n.: ’Egyetemünk honoris causa doctorai’. In: A Debreceni m. kir. Tisza István-Tu-
dományegyetem Évkönyv és Almanachja az 1938–39-es tanévről. Közzéteszi Bacsó 
Jenő, Debrecen, Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetemi Nyomda, 1940, 
360.

  528 kerePeszki R.: ’A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi…’, i. m., 58.
  529 TtREL, II. 2. c. Dékáni Hivatal iratai, 12. d. 1921–1932, 169. sz.
  530 Uo.
  531 kerePeszki r.: ’A Debreceni Egyetem…’, i. m., 27.
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szorának szülőföldje is az új határokon kívülre került.532 Az egyetem a maga 
eszközeivel igyekezett a trianoni határokon kívül kisebbségi létbe kénysze-
rített magyarság érdekeit képviselni. Amerikai és nyugat-európai mintára a 
magasabb műveltség terjesztése céljából az egyetem mellett nyári tanfolya-
mokat hoztak létre 1927-ben (a későbbi Nyári Egyetem elődjét), amelyeken 
a határon túlra került magyarok is felfrissíthették történelmi, irodalmi és 
társadalmi ismereteiket. 1927 és 1943 között 6118 anyaországi és határon 
túli magyar, illetve külföldi érdeklődő vett rész a tanfolyam kurzusain.533

A protestáns hittestvérek megsegítése – a trianoni határon túlról, a ki-
sebbségi lét elől menekülőké is – és a háború után súlyos helyzetbe került 
ország szenvedéseinek enyhítése érdekében kifejtett törekvések ösztönözték 
a debreceni egyetemet, amikor holland jelölteket állítottak a honoris causa 
doktori cím elnyerésére. A két világháború között három alkalommal ad-
tak díszdoktori kitüntetést holland tudósoknak és közéleti személyeknek. 
A kitüntetések mindig valamilyen különleges alkalomhoz kötődtek, ezeket 
három nagyobb fejezetben tárgyaljuk.

III.2.1. A gyermekmentő akció (1925)

Az első világháborút követően több ország is próbált segíteni a nehéz hely-
zetbe jutott magyarságon. Kiemelkedő szerepet vállaltak ebben azok a szer-
vezetek és személyek, akik magyar gyerekek külföldi nyaraltatásával igye-
keztek a megcsonkított ország baján enyhíteni. Ez az akció 1920-tól 1926-ig 
tartott, korabeli források szerint közel hatvanezer magyar gyermek vett ben-
ne részt.534 A legnagyobb részt a hollandok vették ki ebből a munkából, több 
mint huszonötezer gyermek befogadásával. A hollandiai protestáns akció 
lelke Van Vredenburch báró és felesége és az általuk szervezett Centraal Co-
mité voor Noodleidende Hongaarse Kinderen (Szükséget Szenvedő Magyar 
Gyermekek Központi Bizottsága) volt.535 Protestáns segélyakciót szervezett 
Svájcban Carl Irlet berni lelkész, itt 10237 gyermeket láttak vendégül. Részt 
vett az akcióban ezenkívül Belgium, Anglia és Svédország is.536

A gyermeküdültetési akció még javában zajlott, amikor a debreceni egye-
tem a svájci és a holland gyermeküdültetés két szervezőjének, Carl Irlet berni 
lelkésznek és Willem Carel Adrien van Vredenburch bárónak adományozott 

  532 U.o., 14.
  533 mudrák J.–király S., „A megalakulástól…”, i. m., 81.
  534 aalders, M. J.: ’A Hollandiába tartó gyermekvonatok…’, 39.
  535 Uo.
  536 Uo.

honoris causa doktori címet. Sem Irlet, sem Van Vredenburch nem kötődött 
közvetlenül Debrecenhez, forrásaink sincsenek arra vonatkozóan, hogy jár-
tak volna korábban a városban, az egyetemmel mint tudományos műhellyel 
pedig semmilyen kapcsolatuk nem volt. Csikesz Sándor teológusprofesszor 
évtizedekkel később Révész Imréhez, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspökéhez írt leveléből kiderül, hogy Ravasz László, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke és Petri Pál (1922-től a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium államtitkára, valamint a nem katolikus ügyek és a népoktatás 
irányítója)537  javasolták Carl Irlet díszdoktori kitüntetését.538 Van Vreden-
burch báró kitüntetésének kezdeményezéséről nem tudunk semmi konkré-
tat, mivel azonban a két gyermekmentőt egyazon időpontban terjesztette fel 
az egyetem a díszdoktori címre, így feltételezhetjük, hogy Van Vredenburch 
esetében is Ravasz és Petri lehettek a kezdeményezők. Ezt a feltételezést erő-
síti az a tény is, hogy Debrecenben semmit nem tudtak a professzorok a 
kitüntetendők személyéről és tudományos munkásságáról, ezért levelükkel 
Ravasz Lászlóhoz fordultak információért. A hittudományi és a bölcsészkar 
külön levelet írt (mára már csak a teológusok levelének piszkozata maradt 
fenn Irlet felterjesztésével kapcsolatban). Ravasz nagyon örült a jelölésnek, 
és el is küldte a kért dokumentumot.539 Úgy tűnik azonban, hogy az egye-
temen belül az információcsere nem volt megfelelő, mert a rektor májusban 
sürgős választ kért Ravasztól, aki a következőket írta:

„Van szerencsém Méltóságod nagybecsű tudomására hozni, hogy Irlet 
Károly úrra vonatkozólag a kért adatokat az illetékes karnak közvet-
len és bizalmas megkeresésre már hosszabb idővel ezelőtt elküldtem. 
Vredenburch báró úrra vonatkozólag pedig bizalmas levélben felkér-
tem a debreczeni lelkészképző intézet derék tanárát dr. Kállay Kálmán 
urat ki évek óta Vredenburch legelső munkatársa és közvetlen környe-
zetében élő egyén, hogy a kívánt adatokat Méltóságodnak, tekintettel 
az ügy sürgősségére bizalmasan és közvetlenül küldje meg.”540

  537 Petri Pál. Magyar Életrajzi Lexikon, arcanum.hu (hozzáférés dátuma: 2020. augusztus 
15.).

  538 TtREL, I. 1. e. Elnöki iratok, 77. d., Nr. 27. Dr. Csikesz Sándor levele dr. Révész Imré-
hez, Debrecen, 1939. január 10.

  539 TtREL, II. 2. c. Dékáni hivatal iratai, 14. d. 244. sz. Ravasz válaszlevele a méltatással 
ugyan már nincs meg, de eredetileg a 302. sz. irat volt, ami még márciusban érkezett 
meg.

  540 MNL HBML VIII. 1/b. Rektori hivatal iratai 18. d. 1924–1925/1925–26, 2225/1925. 
sz. A levél 1925. május 26-án kelt.
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Pontos számadataink nincsenek egyelőre arra vonatkozóan, hogy Debre-
cenből és környékéről hány gyermek vett részt az akcióban, ennek kiderítése 
a jövő kutatóinak feladata lesz. Hogy mégis miért a debreceni magyar királyi 
Tisza István Tudományegyetem érezte úgy, hogy a gyermekmentő akcióban 
kitüntetést adhat, azt Varga Zsigmond teológusprofesszor indokolta meg Ir-
let jelölésében:

„A magyar reformátusságnak legmagasabb tudományos foruma, a 
debreceni theologiai fakultás van egyedül hivatva, ennek nagy jelentő-
ségét kiemelni, megkoronázni, bel- és külföldi református gyülekeze-
tek elé például állítani. Ha gyakorlati lelkipásztori munkáért valakinek 
tiszteletbeli doktori kalap jár, úgy hitünk szerint azzal csak Debrecen 
ékesítheti fel Irlet Károly urat.”541 

Nyilvánvalóan hasonló indokai lehettek Van Vredenburch báró kitünte-
tésének is, jóllehet erre vonatkozóan ilyen indoklást nem találtam. Willem 
Carel Adrien van Vredenburch báró díszdoktori előterjesztését a Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudományi Kar részéről Pap Károly, a magyar irodalom 
és Mitrovics Gyula, a pedagógia professzora (korábban a református kollé-
gium tanára) tették meg az 1925. május 28-án tartott XIV. rendkívüli kari 
ülésen. Az indoklásban a humanitárius érdemek elismerésére hivatkoztak a 
felterjesztők, mely „méltó tisztesség leend a kitüntetendő nagy férfi számára, 
nem kevésbé díszére válik karunknak s általa debreceni Tisza István tudo-
mányegyetemünknek is”.542

Ahogy Ravasz László püspök úr levelében jelezte, Kállay Kálmánt kérte 
meg, hogy írjon a debreceni bölcsészeknek Van Vredenburch báróról. Nem 
volt véletlen Ravasz választása, hiszen Kállay nagyon fontos szerepet töltött 
be a gyermeküdültetésben és a későbbiekben a debreceni tudományos élet-
ben is. Kállay magyarországi teológiai tanulmányait követően Utrechtben 
tanult a Stipendium Bernardinum ösztöndíjasaként 1911 és 1914 között, 
ahol kiválóan elsajátította a holland nyelvet. Budapesten konventi titkár és 
teológiai magántanár volt, hollandot tanított a budapesti Holland–Magyar 
Iskolában, hogy a Hollandiából visszatérő magyar gyerekek ne felejtsék el a 
nyelvet. Kállayt Van Vredenburch báró kérésére Ravasz László küldte Hol-
landiába, majd Belgiumba, ahol feladatát a püspök véleménye szerint kivá-
lóan oldotta meg. Prédikált, pénzt gyűjtött, magyar gyermekek hollandiai el-

  541 Kivonat a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem református hittudományi 
karának 1925. évi április hó 24-én tartott XI. rendes ülése jegyzőkönyvéből. 191. sz. 
MNL MOL, K636. 189. d. 38915/1925. sz.

  542 DEA adatbázis, BTK Kari jegyzőkönyv, 1924–1925, 1925. május 28., 92. sz. 

helyezéséről gondoskodott. Debrecenben 1923-ban kapott állást a reformá-
tus lelkészképzőben. Közben a gyermekmentő akcióban is tevékeny maradt, 
Hollandiában 1923 januárjától márciusig 800 magyar gyermek elhelyezé-
séről gondoskodott, majd 1924 februárjában Belgiumba utazott, kiküldeté-
sét 1924 szeptemberében még egy évre meghosszabbították.543 A debreceni 
hittudományi karra 1928-ban került át, ahol az ószövetségi tudományok 
tanára lett, többször volt a kar dékánja, 1941–1942-ben az egyetem rektora 
is.544 Kállaynak jelentős szerepe volt a későbbi évek holland díszdoktorainak 
kiválasztásában is, személyes kapcsolatai révén még az 1950-es években is 
levelezett az utrechti egyetemmel.

Ravasz kérésére 1925. május 20-án (tehát nyolc nappal a kar hivatalos 
felterjesztése előtt) az éppen Hágában tartózkodó Kállay a Centraal Com-
mitee voor Hongaarse Kinderen fejléces papírjára írva küldött levelet Deb-
recenbe.545 Ebben összefoglalta Van Vredenburch báró legfontosabb életrajzi 
adatait, amelyet a felterjesztők később pontról pontra átvettek.

Willem Carel Adrien Van Vredenburch báró Utrechtben született 1866. 
április hó 23-án előkelő családban. Jog- és államtudományokat tanult az ut-
rechti egyetemen, ahol 1896-ban De Staatsleer van Hegel (Hegel államtana) 
című értekezése alapján az államtudományok doktorává avatták. 1896-tól 
1898-ig a Dagblad Voor Zuid-Holland en ’s Gravenhage holland napilap 
főszerkesztője volt. 1898-tól 1910-ig a Burgerlijke en millitaire Pensioen-
raad (Polgári és Katonai Nyugdíjtanács) titkára, 1908-tól 1910-ig tagja a 
Staatscommissie voor Reddingswesen (Mentőintézmény Állami Bizottsága) 
nevű állami tanácsnak. 1915-től 1919-ig a hágai városi tanács tagjaként 
dolgozott. 1920-tól kezdve az Algemene Rekenkamer (Általános Számszék) 
tagja volt, amely intézmény egyike volt a legfőbb holland állami szerveknek. 
Két munkája jelent meg. A Schets van het Utrechtse Studentenlevenben az 
utrechti diákéletet mutatta be, és írt egy nagyobb értekezést a holland állam- 
adósságról. 1923-ban Horthy Miklóstól megkapta a magyar vöröskereszt 
érdemkeresztjét. 1924-ben Vilma (Wilhelmina) királynő a legmagasabb hol-
land polgári rend, a Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (Hol-
land Oroszlán Rend) lovagjává nevezte ki.546

  543 hermán M. János: ’Miskotte, a magyar gyermekek holland pártfogója’. Studia Docto-
rum Theologiae Protestantis, 2012/3, 374.

  544 Vágási Katalin: ’Kállay Kálmán (1890–1959)’. In: Őrállóvá tettelek: Műhelytanulmá-
nyok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti 
történetéhez. Szerk. BaráTh Béla Levente, fekeTe Károly, Debrecen, Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019, 
382–388.

  545 MNL HBML, VIII. 1/b. Rektori hivatal iratai, 18. d., 2124. sz.
  546 Uo. A holland kifejezések fordítása Kállaytól származik. Kállay is megkapta Horthytól 
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A Kállay Kálmántól kapott életrajzi adatokat kiegészítve a professzorok 
a következőkkel indokolták Van Vredenburch báró felterjesztését a díszdok-
tori címre:

„Az igazi erkölcsi nagyság próbája azonban mindenkor az a munka, 
amelyet önnön lelke sugallatára és úgy végez a nemes, hogy érte soha, 
semmiféle földi jutalmat nem kér és nem vár senkitől. Ez irányban 
pedig rideg és önző korunk londoni vásárjában van-e ideálisabb hős, 
mint Van Vredenburch báró, akinek neve, – külföldi létére – immár 
évek óta beköltözött a magyar nemzet szívébe. Amikor először lett 
nyilvánvaló, hogy a nagy világégés legnagyobb vesztesei mi vagyunk 
és hogy a háború után dúló szörnyű válságok megpróbáltatásai közt 
nemcsak jelenünk, de fizikai és lelki kimerültségünk miatt jövőnk is 
veszélyeztetve van, – a teljesen érdektelen s egyedül szíve sugallatát 
követő Van Vredenburch báró volt az, aki a holland társadalom részt-
vevő figyelmét idejekorán felénk fordította s egy országos akciót in-
dítván hazájában: éhező és szenvedő gyermekeink ezreit mentette meg 
azóta nekünk és az emberiségnek.
Van Vredenburch báró kezdettől fogva tudta ugyanis, hogy az igazság-
talanul elbuktatott magyar ügyért, a magyar reménység élesztéséért a 
legtöbbet és a legmaradandóbbat: a kicsinyek megmentésén keresztül 
lehet tenni. Ezért 1920. januárjában lelkes ébresztésével életre hívta a: 
»Centraal Comité voor Hongaarsche Kinderen« központi intéző bi-
zottságot s ennek az élére állva, mint vezető elnök 1920 óta immár 
25 magyar gyermekvonatot indított el Hollandiába, körülbelül 11.000 
magyar gyermekkel. Munkájában jobb keze volt fennkölt gondolkozá-
sú hitvese, kit mentőakciója közben, Budapesten, – az ő magyar gyer-
mekei között – ért utol a kérlelhetetlen halál.
De minek fejtegetnők ezen akció erkölcsi, gazdasági és politikai hatá-
sait e pillanatban bővebben, hogy magyar gyermekeink a hollandi ne-
velő-szülők karjai között, üde tengeri levegőben, szenvedésektől ment 
környezetben mihamar magukhoz tértek s testben megizmosodva, lé-
lekben megtisztulva tértek vissza a családi hajlékba. S ha még mindeh-
hez hozzávesszük ezt a sok-sok ajándékot, természetbeni és pénzbeli 
adományt, melyben a nemeslelkű hollandusok kis magyar pártfogolt-
jaikat részeltették, sőt részben még ma is részeltetik, – megértjük az 
akció kimondhatatlanul gazdag erkölcsi és anyagi eredményét.

1925-ben a magyar Vöröskereszt érdemrendjét a gyermekakcióban végzett munkájáért. 
hermán M. J.: ’Miskotte, a magyar…’, i. m., 374.

De még becsesebb mindennél az a lelki haszon, melyet gyermekeink ez-
rei, odakünn, egy mélyen vallásos nép boldog házaiban, mint megannyi 
templomban, évről-évre gyűjtögettek és az a nagyrabecsülés, amelyet 
okos és szerény magukviseletével, szimpatikusan, derűs kedélyviláguk-
kal nemzetünknek és nemzeti ügyünknek odakint szereztek. Ezek a kis 
diplomaták – el lehet mondani – az irántuk és hazánk iránt támadt ér-
deklődés fokozásával, talán több szolgálatot tettek a magyar ügynek, 
mint az egész hivatalos magyar diplomácia. És mert lelküket átitatták 
azzal a többé ki nem írtható ideálizmussal, szabad remélnünk, hogy 
ha majd egykor ők is közéleti tényezőkké válnak, ebben a magasabb 
eszméktől és eszményektől elfordult korban, csak az odakint látott és 
tapasztalt nemes életfelfogásnak lesznek hívei mindenha.”547

Többek hozzászólása után a kar titkos szavazással az indítványt egyhan-
gúlag (hét igennel) elfogadta. Az indoklás egyrészt dicséri a jelölt erkölcsi 
nagyságát, amiért felkarolta a magyar gyermekek ügyét és létrehozott egy 
szervezetet, amely támogatja a gyermekek kiutazását, valamint nagyra ér-
tékeli a hollandok vendégszeretetét, mivel azok a magyar kicsinyeket ottho-
naikba és családjaikba befogadták. A méltatásban nem feledkeznek meg az 
anyagi haszonról sem, hiszen a hollandok ajándékokkal és pénzbeli támoga-
tással segítették a gyerekeket, valamint azt is kihangsúlyozzák, hogy a gye-
rekek kis diplomaták voltak, akik sok jót tettek a magyar ügyért. A karnak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez való felterjesztésében még egy indo-
kot megneveznek: „karunk ezzel a határozatával a báró úrnak humanitárius 
érdemein kívül a pedagógiai irodalom terén való működését is jutalmazni 
kívánja, meglévén győződve arról, hogy az ő honoris causa doktorátusa egy-
úttal díszére válik nemcsak karunknak, hanem egyetemünknek is.”548 Ez az 
indoklás abból adódott, hogy a jegyzőkönyv szövegét a miniszterhez küldött 
előterjesztésben egy kissé megváltoztatták, és már nem a báró „komoly tu-
dományos”, hanem irodalmi munkásságára hivatkoztak a Schets van het 
Utrechtse Studentenleven című munkával kapcsolatban.549 A minisztertaná-
csi felterjesztés 1925. június 20-án történt meg, június 28-án a kormányzó a 
következő szöveggel hagyta jóvá a honoris causa kitüntetést:

  547 DEA adatbázis, BTK Kari jegyzőkönyv, 1924–1925, 1925. május 28. 92. sz. Az átirat 
követi a korabeli helyesírást, csak a ma már durvának számító helyesírási hibákat javí-
tottam (megjegyzés: B. R.).

  548 MNL MOL, K636. 189. d. 45.928/1925. sz.
  549 MNL HBML VIII. 8/b. BTK Dékáni Hivatal iratai, 7. d., 446/1924–25. etsz.
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„A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
megengedem, hogy a magyar királyi Tisza István tudományegyetem 
tanácsa Willem Carel Adrien van Vredenburch bárót a hollandi gyer-
meknyaraltatás körül szerzett érdemei elismeréséül a bölcsészet- nyelv- 
és történettudományi kar tiszteletbeli doktorává felavathassa és részé-
re a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltathassa.”

Ezt a dokumentumot Horthy Miklós és Klebelsberg Kuno közösen írták 
alá.550 A kitüntetett címét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megküld-
te a rektornak.551 A holland sajtó a bárónak küldött hivatalos értesítés előtt 
már cikkezett a kitüntetésről.552 Az egyetem 1925. július 20-án kelt holland 
nyelvű levelében értesítette Van Vredenburchöt,553 aki a nyár folyamán azt 
válaszolta, hogy szándékában áll személyesen átvenni díszdoktori kitünteté-
sét, mihelyt megtudja, mikor mehet szabadságra.554 1925. szeptember 2-án 
Hágából kelt német nyelvű levelében azt írta, hogy október elsején érkezik 
Budapestre, ahol néhány napot szeretne eltölteni ügyei elintézésével, ezért 
Debrecenbe csak október 6-án érkezne, így kéri a szenátust, hogy az avatá-
sát erre a napra időzítsék. Tervei szerint Debrecenből tovább kívánt utazni 
Erdélybe.555 A rektor azonban az október 6-ai aradi vértanúk emléknapja 
miatt kérte, hogy vagy 5-én, vagy október 6. után érkezzen.556 Végül október 
7-ében állapodtak meg. Az egyetem vezetősége minden fontos személyt meg 
kívánt hívni, így Ravasz László püspököt kérte meg,557 hogy a gyermekmentő 
akció kezdeményezésében részt vevő, a debreceni egyetemen holland tanszék 
felállítását patronáló Kuyper Katalinnal tudassa a báró kitüntetését. Értesí-
tést kapott többek között a vallás- és közoktatásügyi miniszter, az Országos 
Gyermekvédő Liga, a Holland Királyi Konzulátus, Debrecen város polgár-
mestere, a magyar kir. honvéd 6. vegyes dandár parancsnoksága is.558 A rek-

  550 MNL MOL, K636. 189. d. 45.928/1925. sz.
  551 MNL HBML VIII. 1/b. Rektori hivatal iratai, 18. d., 2592/1925–26. etsz.
  552 sz. n.: ’Cím nélkül’. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1925. július 17., 1; sz. n.: ’On-

derscheiding’. Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, 1925. 
július 17., 1.; sz. n.: ’De hulp-actie voor de Hongaarsche kinderen’. De Maasbode, 
1925. július 17., 2.; sz. n.: ’Onderscheiding’. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
Courant, 1925. július 17., 1.

  553 MNL HBML VIII. 1/b. Rektori hivatal iratai, 18. d, 2592/1925–26. etsz.
  554 Uo. (Érdekes adalék, hogy Van Vredenburch levele 1925. június 29-én kelt, tehát a 

dátumozás hibás volt.)
  555 Uo., 75/1925–26.
  556 Uo.
  557 Uo., 185/1925 etsz.
  558 MNL HBML VIII. 1/b. Rektori hivatal iratai, 18. d. 185/1925 etsz.

tor az egyetemi hallgatóságot is felszólította az ünnepségen való részvételre, 
már csak azért is, mert ennek alkalmából az egyetemi órák elmaradtak.559 

Az avatás menetéről, az ott elhangzott szövegekről az egyetemi évkönyv 
pontos leírást ad.560 A himnusz után a rektor nyitotta meg az ünnepséget, 
majd Láng Nándor bölcsészkari prodékán ismertette német nyelven az ügy 
előzményeit. Ezek után a hittudományi kar dékánja felolvasta az eskü szö-
vegét:

„Én báró Vredenburch Willem Carl Adrien fogadom, hogy a debreceni 
m. kir. Tisza István tudományegyetem Rektora és Tanácsa iránt min-
denkor tisztelettel viseltetem, hogy ezen tudományegyetem jogait és 
kiváltságait megvédem és, hogy mindenkor arra fogok törekedni, hogy 
ezen tudományegyetem fejlődését biztosítsam, a tudományt ápoljam 
és ezzel Magyarország javát és dicsőségét előmozdítsam.”561

Ezt követően Láng Nándor fölavatta a kitüntetettet, aki holland nyelven 
tartotta meg beszédét. Ebben kifejezte, milyen nagy megtiszteltetésnek tartja 
az egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karától kapott díszdok-
tori címet, melyet nemcsak személye, hanem az összes magyar gyermeket 
befogadó holland nevelőszülő elismerésének is tekintett, akik együttes erő-
vel segítettek a sokat szenvedett Magyarországnak. Ez nemcsak a szimpátia 
spontán kifejezése volt a hollandok részéről, hanem sokkal inkább kereszté-
nyi kötelességük megnyilvánulása. A gyermekmentő akció a két nép közötti 
kapcsolatot még sokkal szorosabbra fűzte. Ezután a báró utalt a Debrecen-
ben található De Ruyter-emlékműre, a holland követeket fogadó II. Rákóczi 
Ferencre, a Leidenben, Utrechtben és Franekerben tanuló magyar peregri-
nusokra, akik a protestantizmus magyarországi terjesztésén munkálkodtak. 
A báró azt is elmondta, hogy az elmúlt években számos holland látogatott 
el Magyarországra, hogy megismerje az országot, és több ezren állnak most 
már személyes vagy levélkapcsolatban nevelt magyar gyermekeik szüleivel és 
rokonaival. A báró felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy a kapcsolat nem-
csak kulturális téren igen előnyös, hanem a mezőgazdaság, az ipar és a ke-
reskedelem számára is az. Ezt követően Lencz Géza rektor holland nyelvű 

  559 Uo.
  560 sz. n.: ’Báró Vredenburch Vilmos C. A., a holland államtanács tagjának, a bölcsé-

szettudományok honoris causa doktorrá avatása alkalmából 1925. évi október hó 7-én 
tartott egyetemi közgyűlés’. In: A Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 
Évkönyv és Almanachja az 1925–26-os tanévről, Debrecen, Hegedűs Sándor Irodalmi 
és Nyomdai Részvénytársaság, 1927, 16–24.

  561 Uo., 18.

III. Huszadik századi holland kapcsolatok



140

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

141

beszédében köszöntötte az új díszdoktort. Méltatta, hogy a báró segítsége 
akkor érkezett, amikor több ezer magyar gyermek egészsége nagyon lerom-
lott. Az egyetemi honoris causa cím a segítségért adott szerény viszonzás. 
Különösen nagyra értékelte, hogy a báró személyesen jött el átvenni a diplo-
máját. Ez idáig a báró csak adott: az idejét, tekintélyét, személyes munkáját, 
sőt még feleségét is elveszítette, így most a magyarokon volt a viszonzás sora. 
Díszdoktori címét az egyetem és a báró közötti személyes mély kapcsolat-
nak, valamint az országok között fennálló évszázados kapcsolat kifejezésé-
nek tekintette. Baltazár Dezső püspök a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let nevében üdvözölte Van Vrendeburch bárót. Véleménye szerint a báró és 

„Hollandia a népeknek iskolát mutatott, mikor a jövevény gyerme-
kekkel jót cselekedve, magával a békesség fejedelmével: Jézussal csele-
kedett jót”.562 

A kultuszminiszter nevében Hadházy Zsigmond, Hajdú vármegye és 
Debrecen sz. kir. város főispánja, majd Csűrös Ferenc, Debrecen kultúrta-
nácsnoka köszöntötték az új díszdoktort. 

Az Országos Gyermekvédő Liga részéről – Neugebauer Vilmos, a Liga el-
nökének betegsége miatt563 – Kállay Kálmán, a debreceni Lelkészképző Inté-
zet tanára holland nyelven üdvözölte a bárót. Kállay kifejtette, bár sajnálja, 
hogy a hivatalos vezetőségből betegség és egyéb akadályoztatás miatt senki 
nem tudott eljönni, mégis örül, hogy éppen ő, aki éveken keresztül együtt 
dolgozhatott a báróval, köszöntheti most Van Vrendeburchöt kitüntetése al-
kalmából. Ő látta ugyanis, hogyan fejlődött ki a gyermekmentő akció, hogy 
töltötte el a báró szívét az öröm az akció sikere láttán, hogyan dolgozott éjt 
nappallá téve az ügyért, és mekkora csapást jelentett neki szeretett hitvese 
elvesztése. Most tehát a magyarokon a sor, hogy viszonozzák mindazt, amit 
kaptak. Kállay nagyon nemes gesztusnak tekintette, hogy a báró a holland 
nevelőszülők nevében vette át a kitüntetést, ezért is hangsúlyozta, hogy ő 
sem csak a Liga, hanem a több ezer magyar gyermek szülőjének nevében 
beszél. Bár a kifosztott ország nem sokat tudott adni, csak egy díszdoktori 
diplomát, de mellé adja a magyar nép szeretetét is, hiszen az, hogy Trianon 
nem lett a magyarság sírja, Istenen kívül a bárónak és Hollandiának köszön-
hető.564 Kállay beszéde után a Debreceni Kálvinisták Templomegyesülete 
nevében Balogh Istvánné, a Hollandiában járt magyar gyermekek nevében 

  562 Uo., 20.
  563 MNL HBML, VIII. 1/b. 18. d., 75. sz.
  564 Uo., 21–22.

pedig Lencz Lili mondott üdvözletet hollandul. Végül felolvasták a német- 
alföldi királyi főkonzul rektorhoz küldött levelét. Az ünnepséget a rektor 
szavai zárták.

Van Vredenburch báró díszdoktori avatása a hollandiai sajtóban is nagy 
visszhangra talált,565 sőt még a holland gyarmati sajtó figyelmét sem kerülte 
el az esemény.566

A két kitüntetettnek az egyetem egészével nem maradt közelebbi kap-
csolata, az egyetemi és kari akták a két világháború közti időszakban nem 
foglalkoztak a továbbiakban velük. Van Vredenburch nem járt többet Deb-
recenben, Irlet pedig csak 1937-ben látogatott el a városba, ahol Révész Imre 
püspök fogadta.567 Irlet közbenjárására svájci fiatalok jöttek tanulni a deb-
receni nyári egyetemre.568 A gyermekmentő akció, amiért Van Vredenburch 
a kitüntetését kapta, a későbbiekben is fontos hivatkozási pont maradt a 
holland–magyar kapcsolattörténetben mind politikai, mind akadémiai szin-
ten, ahogy ezt például a debreceni 1938-as díszdoktorjelöltek állításában 
még látni fogjuk.

III.2.2. Speyeri birodalmi gyűlés 400 éves évfordulója (1929)

1929. április 19-én ünnepelte a világ protestáns közössége a speyeri birodal-
mi gyűlés 400 éves évfordulóját, „amikor az evangélikus rendek tiltakoztak 
a reformáczió gyökereit kiirtó birodalmi gyűlési határozat meghozatala el-

  565 sz. n.: ’Een onderscheiding’. Leeuwaarder Nieuwsbald, 1925. október 8., l. n.; sz. n.: 
’Hongaarsche Universiteitsonderscheiding’. Middelburgsche Courant, 1925. október 8., 
l. n.; sz. n.: ’Het eere-doctoraat van Dr. W.C.A. v. Vredenburch’. Algemeen Handels- 
blad, 1925. október 14., 5.; sz. n.: ’De eere-promotie van baron Van Vredenburch’. De 
Telegraaf, 1925. október 14., 6.; sz. n.: ’Het eere-doctoraat van Dr. W.C.A. baron v. 
Vredenburch’. De Tijd, 1925. október 14., 9.; sz. n.: ’Het eere-doctoraat van Dr. W.C.A. 
Baron van Vredenburch’. Het Vaderland, 1925. október 14., 3.; sz. n.: ’Eeredoctoraat 
voor onzen gezant te Hongarije’. Middelburgsche Courant, 1925. október 14., 5.; sz. 
n.: ’Het eere-doctoraat van Dr. W.C.A. baron van Vredenburch’. Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, 1925. október 14., 1.; sz. n.: ’Het eere-doctoraat van Dr. W.C.A. baron van 
Vredenburch’. Rotterdamsch Nieuwsblad, 1925. október 14., 2.; sz. n.: ’Eerepromotie’. 
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 1925. október 15., 9.; sz. n.: ’De promotie van baron 
Van Vredenburch’. Het Vaderland, 1925. november 3., 2.

  566 sz. n.: ’In de stad van de poesta’s. De Sumatra Post, 1925. december 18., l. n.
  567 TtREL, I. 1. e. 77. d., 566. sz., Irlet levele Révész Imréhez, Twann, 1923. május 23. Jä-

ger a látogatás idején már nem volt miniszter, 1938. május 26-tól Svájc magyarországi 
képviseletét vezette. Lásd: Maximilian Jäger: Historisches Lexikon der Schweiz https://
hls-dhs-dss.ch/de/articles/014855/2007-02-05/ (hozzáférés dátuma: 2020. április 14.)

  568 TtREL, I. 1. e. 80. d. (1940), 490. sz., Irlet levele Révész Imréhez, Twann, 1939. július 
29.
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len, egy a protestantismus elveit oly szépen visszatükröző iratban »protes- 
tatió«-ban, ekként a többség lelkiismereti kényszerét nem fogadva el, örök 
példát mutattak a lelkiismereti szabadság és vallásos meggyőződés melletti 
kitartásra. – A türelmetlenség elleni emez állásfoglalásuk folytán kapták a 
reformáczió hívei a protestáns nevet, melyet mint legjellegzetesebb megtisz-
telő nevet viselnek ma is.”569 – írta a debreceni egyetem hittudományi ka-
rának dékánja a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez szóló levelében. A 
díszdoktorjelöltek kiválasztásában két fontos tényező játszott szerepet. Az 
egyik a jelölt személyes kvalitásait érintette, ahogy a dékán fogalmazott: „a 
jellemszilárdság, az igaz érdem, a szívós kitartással folytatott tudományos 
munka”.570 A másik tényező sokkal személyesebb és kötődik a bevezetőben 
már említett feltételekhez: „magyarságunk és hazai protestantizmusunk leg-
jobb barátai”571 azok, akiket a kar a díszdoktori címre felterjesztett. A dékán 
ezt bővebben a következő szavakkal magyarázta: 

„Ezt az alkalmat [a 400 éves évfordulót – megjegyzés tőlem] akarjuk 
mi megragadni a magyar protestáns egyház világhelyzetének megerő-
sítésére is. Hogy ennek a világprotestantizmusnak érdeklődése felénk 
van fordulva, az a fentemlített 400-ados ünnepéllyel kapcsolatban is 
kiviláglik. – A trianoni rettenetes megcsonkítás miatt a protestantiz-
mus lelkiismerete ébredt fel legkorábban és legerősebben, – hiszen a 
magyar református egyház 40%-os színmagyar vesztesége majdnem 
a maga egészében (Erdélyben és délvidéken) görögkeletivé lett terüle-
tekre esik, az evangélikus egyház pedig főleg északon népessége 65%-
ának elvesztését gyászolja. – A világ protestantizmus eme darabok-
ra-tépetésben saját gyöngülését látta s azért, hogy minden felénk irá-
nyuló külföldi aktióban protestáns vezető férfiak irányítását látjuk.”572 

A felterjesztett jelöltek között hazai és külföldi protestáns egyházférfiak 
neve egyaránt szerepel. Magyarországi jelöltek voltak Antal Géza dunántúli 
püspök, dr. Ravasz László dunamelléki püspök, Soltész Elemér tábori püs-
pök, Payr Sándor soproni egyetemi tanár, Stráhner Vilmos soproni egyetemi 
tanár, a külföldi egyházak képviselői pedig D. S. Cairns, a United Free Church 
of Scotland, az aberdeeni theologiai collégiumának igazgatója, William Be-
veridge, a budapesti skót misszió vezető misszionáriusa, dr. August Lang 

  569 TtREL, II. 2. c. 18. d. 1928–1929, 323/1928–29. Htksz. A felterjesztés kelt 1929. 
március 21-én.

  570 Uo.
  571 Uo.
  572 Uo.

hallei német református szuperintendens, W. E. Jones, az Egyesült Államok 
episzkopális egyházának eseperese (Perth-Amboy), Ch. E. Schaeffer, D.D. a 
Reformed Churches in the United States egyetemes titkára (Philadelphia), 
Harlan G. Mendenhall, D.D. az Egyesült Államok északi presbiteriánus 
egyházának volt moderátora, Nánássy Lajos, a független amerikai magyar 
református egyház esperese (Perth-Amboy), Csutoros Elek, az Egyesült Ame-
rikai Magyar Református Egyház esperese (Columbus) és végül a két holland 
jelölt: dr. Jacobus Adrianus Cornelis van Leeuwen, a holland államegyház 
(Hervormde Kerk) képviselője, utrechti egyetemi tanár és dr. Harm Bouw-
man, a holland szabad (Gereformeerd) egyház képviselője, kampeni teoló-
giai tanár.573

A dékáni levél március 21-én íródott, de érdekes módon az eljárási rend 
most más volt, mint négy évvel korábban, ugyanis még a hivatalos miniszté-
riumi felterjesztés előtt, 1929. február 4-én fordult a hittudományi kar hol-
land nyelvű levélben a jelöltekhez, hogy adják beleegyezésüket a díszdoktori 
címre való felterjesztéshez. Indoklásképpen a kar leírta, hogy a speyeri biro-
dalmi gyűlés 400 éves évfordulója alkalmából a teológiatudomány néhány 
kiváló külföldi szakemberének „doctor theologiae honoris causa” kitünte-
tést kívánnak adományozni. Megemlítik a jelölt tudományos munkásságát, 
a holland egyházban betöltött vezető pozícióját, Magyarország és a magyar 
református egyház iránt tanúsított szimpátiáját, illetve a magyar diákoknak 
nyújtott segítségét. 

Bouwman február 12-én küldte el válaszát, amiben örömteli meglepe-
tésének adott hangot a debreceni díszdoktori felterjesztéssel kapcsolatban. 
Természetesen boldogan elfogadta a jelölést, mivel Magyarország és annak 
népe iránt, valamint a debreceni egyetem tudományos törekvései iránt min-
dig is jó szívvel viseltetett. Hét nappal később, február 19-én érkezett meg 
Van Leeuwen levele Lencz Gézához, melyben ő is megemlítette, hogy Lencz-
nek a református kollégium nevében írt levele kellemes meglepetést okozott 
neki. Örömmel fogadta a kar teológiai honoris causa kitüntetését, számára 
ugyanis ez a kitüntetés azt jelezte, hogy mindaz, amit az Utrechtben tanuló 
magyar teológushallgatókért tett, a debreceni kollégák nagyra értékelték, il-
letve megértették Magyarország és a magyar református egyház irányában 
tanúsított szimpátiáját.574

A két holland jelölt méltatásával ezúttal is Kállay Kálmánt bízták meg. 
Kállay először egy meglehetősen rövid szöveget készített el:

  573 Uo.
  574 TtREL, II. 2. c. 18. d., nem iktatott iratok.
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„Dr. J[acobus] A[drianus] C[ornelis] van Leeuwen, az utrechti holland 
állami egyetemen az új-szövetségi írásmagyarázat ny.r. tanára. Hosszú 
irodalmi működésre tekinthet vissza s a nagy jelentőségű exegetikai 
munkák egész sorát írta, amelyek közül csak a következőket említem: 
Het Nieuwe Testament; De Joodsche achtergrond van den Brief aan de 
Romeinen; Commentaar tot het Evangeli van Mattheus; Commentaar 
tot de Colossensen-Thessalonicensen; Paulus’ zendbriefen aan Ephene, 
Colosse, Philemon en Thessalonika. van Leeuwen professor, mint az 
utrechti egyetem »Stipendium Bernardinum«-ának curatora minden-
kor a legmelegebb megértéssel és támogatással volt az ezen egyetemen 
tanuló magyar református theologusok iránt.
Dr. H[arm] Bouwman, a holland gereformeerd egyház kampeni theo-
logiai főiskoláján az egyháztörténet és az egyházjog ny.r. tanára. Több 
gyakorlati munkája mellett kiemelni óhajtom: »Het ambt der dia- 
kenen« c. 1907-ben megjelent könyvét és különösen 1928-ban meg-
jelent »Gereformeerd kerkrecht« c. munkáját, amely korszakalkotó 
munka a holland theologiai irodalomban. Bouwman professor önzet-
len barátja, mindig kész támogatója a kampeni theol[ógiai] főiskolán 
tanuló magyar theologusoknak.
Mindkét jelöltem Hollandiában elismert nevű tudós és vezérférfiai 
közé tartozik egyházának.”575

A rektor Rugonfalvi Kiss István bölcsészkari dékánt kérte fel, hogy véle-
ményezze a felterjesztést. Március 28-án keltezett első jelentésében egyrészt 
formai hiányosságokat említett, miszerint a hittudományi kar az indítványo-
kat nem foglalta jegyzőkönyvbe, hanem azokat mellékletként csatolta a jegy-
zőkönyvhöz, anélkül azonban, hogy a jegyzőkönyv utalna a mellékletekre. 
A jegyzőkönyvet és a mellékleteket nem fűzték össze. Ettől azonban sokkal 
súlyosabb kritikával illette Kállay felterjesztését: „Meg kell még említenem, 
hogy Kállay Kálmán indítványa a hollandiai hittudósok méltatásában arány-
talanul rövid és szűkszavú, az ügy érdekében szükségesnek tartanék alapo-
sabb indoklást, mert a nagy aránytalanság nem válik díszére azoknak, akiket 
a Kar ki akar tüntetni.”576 A kritika okozott némi bonyodalmat, mert Kállay 
megsértődött, és vissza akarta vonni a jelöléseket, végül a dékán, Lencz Géza 
rábeszélésére nem tette meg, hanem inkább kibővítette a felterjesztés szöve-
gét.577 Az új szövegrészek rendkívül fontos információkat tartalmaznak a 
jelöltek magyar kötődésével kapcsolatban:

  575 Uo.
  576 MNL HBML, VIII.1/b. 29. d., 1928–1929, 2021/1928–29.
  577 Uo., 323–1928–29 Htksz.

„Van Leeuwen professornak a theol. díszdoktorok sorába való fel-
vételét azért is ajánlom, mert nevezett mint az utrechti egyetemen év-
századok óta fennálló Stipendium Bernardinum curatoriumának tagja 
mindenkor meleg megértéssel támogatta tanulmányaikban az ezen az 
ösztöndíjon Utrechtben tanuló magyar theologusokat. – Jelenleg ép-
pen ő az elnöke ennek, az egyetem hittudományi fakultása tanáraiból 
álló curatoriumnak s mint ilyen tavaly keresztülvitte azt, hogy a ma-
gyar ösztöndíjhelyek háromról négyre emeltessenek fel, ami hazánk és 
nemzetünk iránti őszinte szeretetéről tesz tanubizonyságot, mert en-
nek a szándékának keresztülvitelében meg kellett törnie a curatorium 
több tagjának az ellenállását, akik az ugyanezen az ösztöndíjon tanuló 
birodalmi német diákok számának szaporítása mellett foglaltak állást. 
– Országunk iránt érzett rokonszenvének különben azzal is kifejezést 
adott, hogy két évvel ezelőtt egy holland főiskolai tanárokból és hall-
gatókból álló nagyobb társaságot vezetett hazánkba s ez az útja még 
jobban megerősítette őt nemzetünk iránt érzett szeretetében. – Ez után 
az utazás után vitte keresztül a magyar ösztöndíjhelyek szaporítását az 
utrechti egyetemen, amelynek fontosságát nem szükséges külön hang-
súlyoznom. – Van Leeuwen professzor most az utrechti theol. fakultás 
legtekintélyesebb tagjai közzé tartozik, rangsorban a második profes-
sora a karnak és előkelő vezérszerepet játszik egyháza, a holland nagy 
református egyház, a Hervormde kerk, vezetői közt is.”578 

A Stipendium Bernardinum nagyon fontos ösztöndíj-lehetőséget jelentett 
az Utrechtbe készülő teológushallgatóknak. Az ösztöndíjat 1761-ban Daniel 
Bernard hagyta az egyetemre, amiből magyar és pfalzi diákok tanulmányait 
finanszírozták. A két világháború között 38 magyar diák részesült az ösztön-
díjból, ebből 12 volt debreceni.579 A szakirodalomban nincsen nyoma annak, 
hogy Van Leeuwen közbenjárására emelték volna fel a magyar ösztöndíjasok 
létszámát, a hallgatói számadatokat megvizsgálva viszont egyértelmű, hogy 
erre sor került 1927-ben, és a négy új hallgatóból kettő debreceni volt: Per-
péth Ferenc és Szabó Dezső.580 Kállay, aki valamikor maga is ennek az ösz-
töndíjnak a jótéteményeit élvezte, pontosan felmérte hát a megemelt magyar 

  578 TtREL, II. 2. c. 18. d., nem iktatott iratok.
  579 Debreceni hallgatók: Filep Gusztáv, Csörsz Károly, Csánky Benjámin, Perpéth Ferenc, 

Szabó Dezső, Fehér Imre, Pap László István, Segesváry Lajos, Forró Imre Lajos, 
Pákozdy László Márton, Czeglédy Károly, Pókos Ferenc. schinkelshoek, W. M.: Het 
Stipendium Bernardinum…, i. m., 52. 

  580 schinkelshoek, W. M.: Was ist ein Name?..., i. m., 84.
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ösztöndíjas létszám jelentőségét, és viszonzásként kérte a díszdoktori címet 
Van Leeuwen számára.

Bouwman esetében Kállay a következő kiegészítést tette: 

„Bouwman professor is őszinte barátja hazánknak. – Két ízben is 
meglátogatta hazánkat és itt kultúrcentrumainkban előadásokat is 
tartott. – Irántunk érzett rokonszenvét hazájában ő is azzal mutatja 
meg, hogy őszinte pártfogója a kampeni főiskolán tanuló magyar re-
formátus theológusoknak és minden erejével azon van, hogy ezeknek 
száma esztendőről-esztendőre gyarapíttassék. – Bouwman professor 
kitüntetését azért is ajánlom, mert a holland egyházi viszonyok beható 
ismerete alapján szükségesnek tartom, hogy ha a holland nagyobbik 
református egyház tagjai közül fakultásunktól díszdoktori czímet kap 
valaki, – tiszteletteljes javaslatom elfogadása esetén az imént említett 
van Leeuwen professor, – akkor meg kell találni a módját annak, hogy 
a másik református denominatio, a gereformeerd egyház, vezérfiai kö-
zül is részesüljön valamelyik hasonló megbecsülésben, mert az utób-
bi egyház tagjai semmivel sem kevesebb, sőt még több megértéssel 
és támogatással vannak irányunkban, mint a Hervormd, a hivatalos 
egyház. – Mellőztetésük határozottan a magyar ügy kárára szolgálna 
Hollandiában. Ha pedig a gereformeerd egyház vezetői között kere-
sünk kitüntetésünkre méltó egyént, – Bouwman professornál alkalma-
sabbat erre nem találunk, mert nemcsak tudományos reputációjánál 
fogva érdemli meg ezt a megtiszteltetést, hanem hazánk iránt érzett 
őszinte rokonszenve miatt is, nem is említve azt, hogy hazája reformá-
tus egyházi életében, a zsinat munkájának az irányításában elsőrangú 
vezetőszerepet játszik és szava minden kérdésben döntő súllyal esik 
latba.”581 

A magyar olvasó számára mindenképpen magyarázatra szorul Kállay vá-
lasztása. Hollandiában az államegyház a református egyház volt (Hervormde 
Kerk). A 19. században Hollandia lakosságának közel 55%-a tartozott ide. 
Az egyház belülről közel sem volt egységes, 1840-ben az egyik ortodox cso-
port kivált, később megtalálta új vezetőjét Abraham Kuyper személyében, 
aki kelet-hollandiai lelkészi szolgálata idején lett a református ortodoxia 
követője, majd szónoki képességeinek köszönhetően vezéralakja.582 Kuyper 

  581 TtREL, II. 2. c. 18. d., nem iktatott iratok.
  582 sPeeT, Ben: De tijd van burgers en stoommachines 1800–1900, Zwolle, Waanders, 

2007, 105–106. 

hozta létre a De Standaard napilapot (1872), alapította meg az amszterda-
mi Vrije Universiteitet (1880), majd egyházi szerepvállalása mellett politikai 
pályára is lépett. Megalapította a Forradalomellenes Pártot (Anti-Revolu-
tionaire Partij), a parlamenti alsóház tagja lett, 1901 és 1905 között pedig 
miniszterelnök és belügyminiszter egy személyben. Az általa vezetett egyház 
nem volt nagy létszámú, 1920-ban mindössze a lakosság 9,7%-át tette ki (a 
Hervormd ugyanekkor 41,2% volt),583 de vezetője karizmájának és politikai 
befolyásának köszönhetően jelentőssé vált. Ravasz László visszaemlékezései 
szerint a Gereformeerde Kerkkel először Sebestyén Jenő, az egykori utrechti 
diák került kapcsolatba és terelte az egyház vezetőinek figyelmét Magyaror-
szág és az itteni református egyház felé. Abraham Kuyper járt Magyarorszá-
gon, és Ravasz László püspököt meg is látogatta.584 Kuyper lányai – ahogy 
arról már fentebb szó volt – a háború utáni gyermeküdültetési akció kez-
deményezői között voltak, sőt Kuyper Katalin a debreceni holland tanszék 
felállítását is támogatta. A kampeni akadémiát, mely ennek a szigorú refor-
mátus egyháznak a lelkészeit képezte, 1854-ben alapították.585 1923-tól ösz-
szesen négy magyar hallgató kapott anyagi támogatást a szigorú református 
egyháztól tanulmányai folytatására Bouwman professzor közbenjárásának 
köszönhetően. Bouwman többször is járt Magyarországon, itteni tartózko-
dása során több előadást is tartott, útjáról pedig beszámolt a holland egy-
házi sajtóban.586 Az 1922-ben rendezett első holland–magyar konferencián 
előadást tartott Budapesten, majd az amszterdami Frederik Willem Groshei- 
dével és a tieli Gerrit Keizerrel együtt egy napra Debrecenbe látogatott.587 
Egyházpolitikai szempontból tehát Kállaynak mindenképpen jogos volt az a 
felvetése, hogy a magyar református egyháznak meg kell találnia az egyen-
súlyt a két hollandiai református egyház között, és mindkét egyház egy-egy 
prominens képviselőjét kell jelölnie.

Horthy 1929. augusztus 17-én írta alá a díszdoktori felterjesztés jóváha-
gyását.588 Alig, hogy megkapták erről az értesítést, a kar azzal a kéréssel for-
dult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy 1000 pengővel járuljon 

  583 WilschuT, Arie: De tijd van wereldoorlogen en crisis, 1900–1950, Zwolle, Wanders, 
2006, 62.

  584 raVasz László: Emlékezéseim, Budapest, Református Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya, 1992, 222.

  585 as, H. H. J. Van: ’De leer van Calvijn als band tussen Kampen en Debrecen. Expositie 
over eeuwenoude theologische relaties’.  Reformatorisch Dagblad, 1990. november 
13., l. n.

  586 fejes Sándor: ’Dr. H. Bouwman’. Dunántúli Protestáns Lap, (44) 1933/14., 55.
  587 rácz Lajos: ’75 éve indult a Kálvinista Szemle’. Theologiai Szemle, (38) 1995/6., 329.
  588 TtREL, II. 2. c. 19. d. 1929–1930., 30. sz.
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hozzá a honoris causa hittudományi doktorok diplomáinak kiállítási költsé-
geihez. A nagy összeget azzal indokolták, hogy a diplomák

„egyszerű de mégis ízléses formával bírjanak, amely egyfelől a kitün-
tetett személyiségéhez méltó, másfelől karunk puritán traditióihoz il-
lik”.589

A holland lapok a professzoroknak Debrecenből küldött hivatalos érte-
sítés előtt, 1929. szeptember 20-án cikkeztek a díszdoktori kitüntetésről.590 
1929. október 7-én a hittudományi kar dékánja holland nyelvű levélben ér-
tesítette a professzorokat, hogy jelölésüket a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter felterjesztésére a kormányzó jóváhagyta. Tudatta, hogy a díszdoktor- 
avató ünnepséget december első felére tervezik, ahol személyesen szeretnék 
átadni a kitüntetettek diplomáját. Mihelyst a végleges program elkészül, tá-
jékoztatást fog erről küldeni, addig is kérdezi, hogy számíthatnak-e a hol-
land vendég személyes részvételére az avatáson.591 Van Leeuwen és Bouw-
man válasza ezzel az üggyel kapcsolatban sajnos nem maradt fent, de biztos, 
hogy nem jöttek el, mert a dékán 1930. január 9-én kelt holland nyelvű 
levelében azt írta a két holland professzornak, hogy a magyar külügyminisz-
tériumon keresztül az előírásoknak megfelelően diplomáciai úton küldték ki 
a díszdoktori diplomákat.592 Továbbá kérte a kitüntetetteket, hogy küldjék el 
pontos születési helyüket és születésük dátumát, hogy azokat a díszdoktorok 
aranykönyvébe bevezethessék.593 Van Leeuwen professzor válasza maradt 
fenn, aki január 31-én azt írta, hogy megkapta a csodálatosan szép kivite-
lezésű diplomát Hágából, még egyszer megköszönte a kitüntetését, továbbá 
biztosította az egyetemet, hogy a továbbiakban is mindent el fog követni 
az Utrechtben tanuló magyar diákokért, ami csak módjában áll. Születési 
adatait (Vlaardingen, 1870. február 9.) is megírta.594 Van Leeuwen sajnos 
már betegeskedett, amikor a debreceni értesítést megkapta, és nem sokkal 

  589 Uo., 47. sz.
  590 1929. szeptember 20.: Leeuwarder Courant, l. n.; Nieuwsblad van het Noorden, 

l. n.; Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, l. n.; Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 3.; Nieuwe Apeldoornsche Courant, l. n.;

  591 TtREL, II. 2. c. 19. d., 63. sz.
  592 A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1925. évi utasítása szerint amennyiben egy 

díszdoktor személyesen nem tudja átvenni diplomáját, azt csak a külügyminiszter és a 
külképviseleti hatóságok közvetítésével lehet megküldeni. Lásd: TtREL, II. 2. c. 13. d. 
1923–1924, 403. sz.

  593 TtREL, II. 2. c. 19. d., 321. sz.
  594 Uo., 380.

később, 1930 augusztusában el is hunyt.595 Bouwman 1931-ben járt Pápán, 
ahol szintén díszdoktorrá avatták, 1933-ban viszont ő is meghalt.596

III.2.3. A kollégium 400 éves jubileuma (1938)

Csikesz Sándor teológiai professzor beadványt intézett a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület 1935. május 22-én összeült közgyűléséhez, melyben 
azt javasolta, hogy 1938-ban jubileumi ünnepség keretében emlékezzenek 
meg arról, hogy 350 éve, 1588 óta, megszakítás nélkül folyik oktatás a kol-
légiumban. Felállt egy előkészítő bizottság, mely az ünnepség szervezéséért 
felelt, ebben a közgyűlés öt delegáltja mellett a város, a debreceni egyház-
község, valamint a Tisza István Tudományegyetem képviselői vettek részt. A 
bizottság megbeszélésein 1936-ban elfogadták azt az elképzelést, miszerint a 
kollégium alapításának 400 éves évfordulójáról is emlékezzenek meg 1938-
ban. Az egyházkerületi közgyűlésen 1937. október 27-én és 28-án megál-
lapították a jubileum programját, mely során 22 emlékplakettet kívántak 
elhelyezni a kollégium falán, az egyetem előtti parkban Méliusz Juhász Péter, 
Huszár Gál, Szenci Molnár Albert és Komáromi Csipkés György szobrát kí-
vánták felállítani, kitüntetéses egyetemi doktorokat, honoris causa doktoro-
kat akartak avatni az egyetemen, az egyházkerület pedig tiszteletbeli egyházi 
főiskolai professzori okleveleket óhajtott adni 36 külföldi tudósnak.597 

III.2.3.1. Honoris causa doktorok

Az egyetem 14 díszdoktort jelölt a különböző karokról: a hittudományi kar-
ról D. dr. Eugene Choisy egyetemi tanárt Genfből, D. dr. William Alexander 
Curtis egyetemi tanárt Edinburgh-ből, D. dr. Ludwig Köhler egyetemi tanárt 
Zürichből, John Alexander MacKay egyetemi tanárt az amerikai Princeton-
ról, dr. H. Th. Obbink és dr. J. Severijn utrechti egyetemi tanárokat Hol-
landiából, D. dr. Fr. K. Schumann egyetemi tanárt Halle-Wittembergből, D. 
D. William Temple yorki érseket, Otto Weber göttingeni egyetemi tanárt. A 
jog- és államtudományi kar dr. Hendrik Colijn németalföldi kir. miniszter-
elnököt598, továbbá dr. Johann Viktor Bredtet, a marburgi egyetem egyház-

  595 némeTh János: ’Dr. J. C. A. van Leeuwen’. Dunántúli Protestáns Lap, (41) 1930/38., 
176.

  596 fejes S.: ’Dr. H. Bouwman…’, i. m., 55.
  597 csohány J.: ’A korszakváltás…’, i. m., 276–278.
  598 Természetesen a holland miniszterelnökről van szó.
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jogászát jelölte. Az orvostudományi kartól kapott jelölést D. dr. h. c. theol. 
Friedrich Bodelschwingh evangélikus püspök, a bethel-bielefeldi gyógyító 
szeretet-intézmények vezetője. A bölcsészettudományi kar Arvi Järventaust, 
a lappok volt püspökét, a finnek íróját, továbbá Jan Rudolf Slotemaker de 
Bruïne holland közoktatásügyi minisztert terjesztette fel.599 

A díszdoktori jelölések eljárásrendje ezúttal is más volt, mint az 1925-ös 
és 1929-es felterjesztések esetében. Már hónapokkal a hivatalos kari jelölé-
sek előtt tárgyalt Csikesz a tervbe vett névjegyzékről Hóman Bálint vallás- 
és közoktatásügyi miniszterrel, valamint a professzor 1937 decemberében a 
neveket megküldte a külügyminisztérium államtitkárához, Szily Kálmánhoz 
is azzal a céllal, hogy a magyar és esetleg a külföldi kormányok véleményét 
kikérje.600 A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, illetve a külügyminisz-
térium között is folyt egyeztetés, 1938. március 16-án kérték a külügymi-
nisztert, hogy a jelöltekre vonatkozóan írja meg álláspontját.601 A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium iratai között a német, a svájci, az amerikai, az 
angol és a finn jelöltre vonatkozóan is érkezett vélemény a magyar külképvi-
seleteken keresztül,602 de a hollandokról ilyen jellegű anyag nem található. A 
holland miniszterelnök és miniszter jelölése ellen feltehetőleg senkinek nem 
volt kifogása, de a két utrechti professzorról sem érkezett vélemény, vagy 
legalábbis nem maradt fenn. A korabeli holland közvéleményt érdekelték a 
magyar események, ugyanis a hágai magyar követség jelentése szerint a hol-
landiai lapok debreceni forrásból 1938 nyarán híreket közöltek.603 A holland 
lapokat átnézve látható, hogy május végén és június elején több újság is írt 
a kitüntetésekről, de nemcsak a honoris causa, hanem a tiszteletbeli egyházi 
főiskolai professzori kitüntetettekről is,604 holott ekkor a kormányzó még 

  599 MNL HBML VIII.1/a. 17.k. 1937–1938, 3379 etsz.
  600 MNL MOL K636. 877. d., 27254/1938. sz. Csikesz levele kelt május 7-én.
  601 Uo.
  602 Uo.
  603 Uo.
  604 Honoris causa doktorok: Colijn, Slotemaker de Bruïne, Obbink, Severijn: sz. n.: 

’Nederlanders benoemd tot doctor honoris causa te Debreczen’. Friesch Dagblad, 
1938. május 30., l. n.; Prof F. M. Th. Böhl, leideni egyetemi tanár: sz. n.: ’Cím nélkül’. 
Zaans Volksblad, 1938. május 31., 11.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Utrechts Volksblad, 
1938. május 31., 11.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Delftsche Courant, 1938. május 31, 
l. n.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Bredasche Courant, 1938. május 31., l. n.; sz. n.: ’Cím 
nélkül’. Het Vaderland, 1938. május 31., 3.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Nieuwsblad van het 
Noorden, 1938. május 31., 21.; sz. n.: ’Cím nélkül’. De Zuid-Willemsvaart, 1938. 
május 31., l. n.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Friesch Dagblad, 1938. május 31., l. n.; sz. n.: 
’Cím nélkül’. Nieuwe Apeldoornsche Courant, 1938. május 30., l. n.; sz. n.: ’Cím 
nélkül’. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1938. május 31., 4.; sz. n.: 
’Cím nélkül’. Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, 1938. 

nem írta alá a kitüntetések engedélyét. Az egyetemi díszdoktorjelöltek listá-
jából világosan látszik a kollégiumi hagyományokhoz való kötődés, hiszen 
a jelöltek mindannyian a protestáns felekezetek valamelyikéhez tartoztak, és 
természetesen ezúttal is fontos szempont volt a magyarság ügyének szolgála-
ta. A holland jelöltek közül a legmagasabb rangú a jog- és államtudományi 
kar jelöltje, Hollandia miniszterelnöke, Hendrik Colijn volt. Dr. Bozóky Fe-
renc, dr. Szentpéteri Kun Béla, dr. Szádeczky-Kardos Tibor, dr. Kováts Andor 
és dr. Bacsó Jenő ny. r. tanárok felterjesztésére az indítványt a kar 1938. 
május 2-án tartott IX. rendkívüli ülésén 266/1937-38. szám alatt tárgyalta. 
A felterjesztés szövege két fontos pontban fogalmazta meg az indoklást:

„1. Dr. Colijn Hendrik – eltekintve azoktól a nagy szolgálatoktól, me-
lyeket hazájának tett, aminők a németalföldi hadsereg újjászervezése 
és Németalföld pénzügyeinek rendezése a gazdasági és pénzügyi re-
formok egész sorával – az egész művelt világot hálára kötelezte az-
zal az akciójával, mellyel a túlzó, szabadelvű és radikális irányzatok 
ellensúlyozására, a keresztyén egyházak bevonásával Forradalomelle-
nes Pártot alakított,605 annak élére állott és ezzel megakadályozta a 
keresztyén eszmék alapján álló társadalmi rendet felforgató irányza-
toknak Nyugat-Európa egyik területileg ugyan kicsi, de a gazdasági 
és szellemi kultúra terén az élen álló államába a Németalföldre való 
befészkelődését.

május 31., 1.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Arnhemsche Courant, 1938. május 31., 1.; Prof. 
S. Greydanus, kampeni egyetemi tanár: sz. n.: ’Cím nélkül’. De Telegraaf, 1938. 
május 31., 9., sz. n.: ’Cím nélkül’. Algemeen Handelsblad, 1938. május 31., 10.; sz. 
n.: ’Cím nélkül’. Nieuwe Apeldoornsche Courant, 1938. május 31., l. n.; Prof. A. 
M. Brouwer, utrechti egyetemi tanár: sz. n.: ’Cím nélkül’. Algemeen Handelsblad, 
1938. június 2., 17.; D. S. D. A. Dekker scharnegoutumi lelkész: sz. n.: ’Cím nélkül’. 
Algemeen Handelsblad, 1938. június 1., l. n. (fotót is közöl, doctor honoris causának 
nevezi), sz. n.: ’Cím nélkül’. Friesch Dagblad, 1938. május 30., l. n.; Th. L. Haitjema, 
groningeni egyetemi tanár, sz. n.: ’Cím nélkül’. Leeuwarder Nieuwsblad, 1938. május 
30., l. n.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Algemeen Handelsblad, 1938. május 29., 11.; D. S. H. 
A. Munnik, zwollei lelkész, a református egyházak zsinati küldötteinek titkáraként 
szerzett érdemeiért és a magyar diákok támogatásáért kapta a tiszteletbeli professzor 
címet: sz. n.: ’Cím nélkül’. Algemeen Handelsblad, 1938. május 28., 5.; sz. n.: 
’Cím nélkül’. Provinciale Overijsselsche en Zwollsche Courant, 1938. május 25., 2. 
(képet is közöl, leírják, milyen megtiszteltetés ez a kitüntetés, mert ilyet eddig csak 
professzoroknak adtak. Munnik segített a magyar diákok leveleit továbbítani, akik a 
Vrije Universiteiten vagy a kampeni főiskolán tanultak, továbbá komoly kapcsolatai 
vannak a magyarországi tudományos közélettel.)

  605 Nem megalapítója volt a pártnak, hiszen azt Abraham Kuyper hozta létre, de Kuyper 
1920-as halála után hamarosan ő lett a párt vezetője. Lásd: WilschuT, A. De tijd…, i. 
m., 95. 
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2. Dr. Colijn Hendrik hosszú közéleti pályáján a magyarság iránti sze-
retetének többször adta tanújelét. Bizonyítéka ennek az, hogy a magyar 
gyermekek Németalföldön vendégülfogadásának akcióját – látván Tri-
anon okozta gazdasági nyomorúságunkat – hathatósan elősegítette. 
De irántunk való rokonszenvének és érdeklődésének bizonysága az 
is, hogy elhagyatottságunk legszomorúbb éveiben meglátogatta hazán-
kat. Ezen útja alkalmával eljött Debrecenbe is, meglátogatta a Kollégi-
umot és Egyetemünket és a Kossuth utcai református templomban be-
szédet is tartott, rámutatva a magyar reformátusság szervezkedésének 
szükségességére a romboló nemzetközi irányzatokkal szemben.”606

Colijn jelölését feltehetőleg a karok közötti egyeztetések előzték meg, 
amelyekről nem maradt feljegyzés. A felterjesztés fentebb idézett két pont-
ja világosan összefoglalja a kor honoris causa jelöltállítás elveit. Colijn a 
konzervatív protestáns párt jelöltjeként lett parlamenti képviselő és honvé-
delmi, majd pénzügyminiszter, és később (1925–1926, illetve 1933–1939) 
miniszterelnök.607 Volt debreceni kötődése is, ezért tehát adott volt a jelö-
lése, amelyet a kar egyhangúlag támogatott. Colijn 1914-ben és 1926-ban 
járt már Magyarországon.608 Második látogatása összefüggésben állt a hol-
land–magyar támogatással létrejött, a holland trónörökösnőről, Juliannáról 
elnevezett református elemi iskola felavatásával.609 Colijn Magyarországra 
érkezése után átvehette Horthytól az I. osztályú magyar érdemkereszt jel-
vényeit,610 majd a régi képviselőházban előadást tartott a kálvinizmus és a 
politika címmel.611 Szeptember 14-én érkezett Debrecenbe, ahol a pályaud-
varon az egyházkerület nevében Lencz Géza prorektor, a debreceni egyház 
részéről Szele György helyettes lelkészelnök, illetve a Hollandiában gondo-
zott magyar gyerekek részéről Papp Kató köszöntötték. Szeptember 15-én 
a Kossuth utcai református templomban mondott beszédet a Kálvinizmus 

  606 MNL HBML VIII. 7/a Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanácsi Jegyzőkönyvei, 25. 
k. 1937–1938., IX. rendkívüli ülése. 1938. május 2.

  607 WilschuT, A. De tijd…, i. m., 95., 152.
  608 Gróf haller Gábor: ’Miért boldog Hollandia? Beszélgetés Colijn Henrik holland 

miniszterelnökkel’. Pesti Napló, 1936. szeptember 6., 37.
  609 sz. n.: ’Felavatták az első budapesti református elemi iskolát’. Néptanítók Lapja, 

1926, 35–36. sz., 20.
  610 sz. n.: ’Colijn, volt holland miniszterelnök kitüntetése’. Budapesti Hírlap, 1926. 

szeptember 10., 6.
  611 sz. n.: ’Colijn, volt holland miniszterelnök előadása’. Budapesti Hírlap, 1926. 

szeptember 12., 10. 

mint világpolitika címmel,612 majd az egyetemet is felkereste Kuyper Katalin 
társaságában.613

A másik holland politikust, Jan Rudolf Slotemaker de Bruïnét (aki ko-
rántsem volt olyan formátumú egyéniség, mint Colijn) a bölcsészettudomá-
nyi karról Tankó Béla jelölte 1938. április 3-án, majd április 8-án tartott 
XII. rendes kari gyűlésen 122-es szám alatt döntöttek róla. A jelölés szövege 
a következő volt:

„Jan Rudolf Slotemaker de Bruine 1869-ben született, középiskolái 
elvégzése után lelkészi pályára készült, amelyen előbb Middelburg-
ban, azután Nijmegenben működött, míg 1916-ban az utrechti egye-
tem hívta meg az ethika és szociológia professzorának, ahol 1926-ig 
működött; már 1922-ben a holland felsőházi tagsággal tüntették ki, 
1926-ban pedig munka, kereskedelmi és iparügyi miniszteri tárcát vál-
lalt, melyet 29-ig viselt. 1929-től 33-ig a képviselőház tagja volt, 33. 
jún. 2-től 35. júl. 26-ig népjóléti miniszter, attól fogva a közoktatás, 
művészet és tudományügyek minisztere. Emellett a prot. világ szövet-
ségének és az egyházi és szociális munka irányítására alakult nemzet-
közi szövetségnek egy évtized óta elnöke.
Közéleti tevékenysége, melynek a holland élet minden terén egy mara-
dandó alkotás jelzi kiválóságát, nem vonhatta el annyira tudományos 
becsvágyától, hogy sokoldalú érdeklődése kiváló műveket ne termelt 
volna. Első szerelme mellett, a theológia mellett, amelyben főműve, a 
De eschatalogische voorstellingen in I. en II. Corinthe, – a szociológiai 
és erkölcstani, főleg társadalmi erkölcstani kérdések foglalkoztatták 
állandóan, ezeknek érett gyümölcseit tartalmazza a minket elsősorban 
érdeklő Christelijk sociale studien impozáns sorozata 1908-tól 1931-
ig. Azonban egyéb területről vett témáiban is, melyek a Dogmatische 
en stichtelijke werken cím alatt összegyűjtött munkáiban találhatók, 
ugyanaz az emelkedett filozófiai szellem árulja el magát, amelynél fog-
va egész irodalmi munkássága közelhozza őt karunk szellemi köréhez.
Tudományos munkásságát mindenek előtt a theol. tudományosság 
honorálta, mikor doktorrá avatta; a vázlatosan felsorolt művek jelen-
tősége alapján ki szabad mondanunk, hogy a kollégium jubileumával 

  612 sz. n.: ’Cím nélkül’. Debreceni Protestáns Lap, 1926. szeptember 18., 398.
  613 sz. n.: ’Rectori beszámoló’. In: A debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 

évkönyve és almanachja az 1926/27-es tanévről, Debrecen, Tisza István-Tudomány-
egyetemi Nyomda, 1929, 124.
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kapcsolatos tudományos hódolattevések közt a legelsők közt gondol-
hatunk őexcellenciájára.
Van még egy más okunk is arra, hogy őexcellenciáját ajánljuk erre a 
díszre. Ez az ő igazi magyarbarát érzése, melynek mindenek előtt azzal 
ad kifejezést, hogy Hollandiában tanuló diákjainkat atyai segítő sze-
retettel fogadja és veszi gondjaiba, nemcsak egyetemi tanári működése 
alatt, hanem azután is vendégül látja őket, tanulmányaikban segíti, 
s a holland földön megforduló magyar szellemi munkásokat általá-
ban kitüntetően figyelmére méltatja. Kiváló része volt a háború után a 
magyar gyermekek hollandi nyaraltatása megszervezésében, s az akció 
sikerre vitelében.” 614

Slotemaker de Bruïne esetében nem tudunk debreceni kötődésről, protes-
táns volta, illetve a magyar diákoknak nyújtott segítsége, illetve a gyermek-
nyaraltatásban betöltött szerepe miatt kapta az egyetemi kitüntetést. Hogy 
miben is vett részt a gyermekmentő akció során, egyelőre nem világos. Az 
akció idején Utrechtben a tartományi gyűlés képviselője, felsőházi tag, ut-
rechti egyetemi tanár, majd munkaügyi miniszter volt.615 Jelölését a kar egy-
hangúlag támogatta.

A hittudományi kar két utrechti teológust jelölt. Az 1929-es díszdoktori 
felterjesztésnél már esett szó Debrecen és Utrecht szoros kapcsolatáról a Sti-
pendium Bernardinummal összefüggésben. 1938-ban az utrechti egyetemmel 
való szoros kapcsolat megnyilvánulásának tekinthetjük azt is, hogy az egye-
temi tanács az egyetem főépületének aulájába tervezett díszablakok egyikére 
az utrechti egyetem képét kívánta tenni. Mindkét honoris causa jelöltnek 
szoros kapcsolata volt Magyarországgal. Herman Theodorus Obbinkot – 
aki nemcsak teológusprofesszor volt, hanem Wilhelmina királynő udvari 
lelkésze is – 1936-ban a pápai főiskola tiszteletbeli tanárává avatta, ahol 
1937-ben tartotta meg székfoglaló beszédét.616 Johannes Severijn profesz-
szor 1937 szeptemberében magyarországi körútja során előadást tartott617 
Sárospatakon,618 majd Debrecenben is.619 Mindkét professzor kitüntetésének 

  614 MNL MOL K636 877. d. 27254/1938. sz.
  615 Rudolf Slotemaker de Bruïne, https://www.parlement.com/id/vg09ll8pdfyv/j_r_slote-

maker_de_bruine (hozzáférés dátuma: 2019. január 16.)
  616 fáBer koVács Gyula: ’Isten hozta’. Dunántúli Protestáns Lap, (48) 1937/24., 110. 
  617 sz. n.: ’Holland teológiai tanár magyarországi előadó körútja’. Budapesti Hírlap, 

1937. szeptember 22., 8.
  618 sz. n.: ’Dr. J. Severijn professzor Sárospatakon’. Sárospataki Református Lapok, (32) 

1937/38., 218.
  619 Severijn levélben köszönte meg a debreceni vendéglátást (1937. október 11.). TtREL II. 

2. c. 34. d. 1937–1938., 112. sz.

előterjesztője az utrechti egyetemmel és a hollandiai református tudományos 
élettel kiváló kapcsolatokat ápoló Kállay Kálmán volt. A hittudományi kar 
1938. április 30-án tartott X. rendkívüli ülésén 285. száma alatt tárgyalta 
a díszdoktori felterjesztéseket. Kállay indítványa mindkét esetben meglehe-
tősen szűkszavú volt, de ezúttal nem kértek tőle kiegészítést. Obbinkról a 
következőket írta:

„Nevezett professzor közel 30 éve rendes tanára az utrechti egyete-
mi fakultásnak. – Bátran merem állítani, hogy az ószövetségi vallás-
tudományok eredeti kutatásában ma az elsők között áll tárgyilagos 
tudásával s annál a széles kutatási körnél fogva, melyet tudományos 
munkássága képvisel. – Kutatásai az ókori Egyiptom és Babylonia val-
lásos gondolatvilágára s a bibliai és babyloniai vallástörténeti forrá-
sok összehasonlítására vonatkoznak. – De foglalkozik sémi philologiai 
kérdésekkel és lefordította az eredeti szöveg alapján az Ó-Testamentu-
mot. – Ezeken felül igen meleg szívű barátja és támogatója az utrechti 
egyetemen tanuló magyar diákjainknak, akiket éppen ő irányít ott oly 
módon, hogy közülük már nem egy theologiai doktori szigorlatot tett 
az utrechti egyetemen.”

Severijn méltatása is elég rövidre sikerült:

„Dr. J. Severijn jelenleg az utrechti egyetem theol. fakultásának a 
professzora, ahol 1918 óta az ethikai tanszéket tölti be. Tudományos 
munkássága, mely eddig jórészt monográfiákban, füzetekben jelent 
meg az ethikai, általában a rendszeres theologia területén található. – 
Tudományos munkássága a református theologiai tudománynak azt 
az irányát követi, amely az u.n. gereformeerd egyház theologiai gon-
dolkozásának vonalába esik. – Munkássága olyan természetű, irányú 
és terjedelmű, hogy a honoris causa theol. doktori kitüntetésre nyu-
godtan ajánlhatom.
Dr. Severijn szintén meleg barátja az utrechti magyar diákoknak és 
őszinte támogatója ezek minden tudományos irányú törekvésének.”620

Az egyetemi díszdoktorok minisztertanácsi felterjesztésére szeptember 
14-én került sor, a kitüntetését Horthy három nappal később engedélyezte.621 
A díszdoktori diplomák kiállításához és egyéb költségekhez az egyetem a 

  620 MNL HBML VIII. 1/b. 62. d. 1937–1938., 3267. sz.
  621 MNL MOL K636 877. d., 27254/1938.
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vallás- és közoktatásügyi minisztérium pénzügyi támogatását kérte. A diplo-
mák összesen 2030 pengőbe kerültek, mivel azok pergamenből kézi festéssel, 
tervezéssel, díszírással készültek, és hozzá függőpecsét és megfelelő díszes 
bőrtok volt szükséges.622 A jubileum alkalmából Colijn miniszterelnök hosz-
szabb magyarországi utat tervezett, erről a külügyminisztérium külön értesí-
tette a vallás- és közoktatásügyi minisztert.623 A magyar sajtóban már arról is 
cikkeztek, hogy Colijn és Slotemaker de Bruïne ötszáz presbiter kíséretében 
fog Debrecenbe érkezni.624 A hosszadalmas előkészületek után az ünnepséget 
az eredetileg tervezett formájában nem tudták megtartani. Szeptember 29-én 
kezdődtek a négyhatalmi tárgyalások, az egyezmény értelmében Németor-
szág nemzetközi jóváhagyással érvényesítette Csehszlovákiával szembeni te-
rületi követeléseit. A súlyos nemzetközi helyzet miatt a külföldi vendégeknek 
jobb volt nem elhagyni a hazájukat. Az egyetemi tanács jegyzőkönyvébe a 
következő bejegyzés került: 

„a debreceni református kollégium négyszázéves jubileumi ünnepélyei 
október 4-éről és 5-éről, a beállott külpolitikai helyzet és a felvidéki 
magyar testvéreink szomorú sorsa miatt későbbi időpontra halasztat-
tak.”625 

Az új időpont 1939. június 1–2-re lett kitűzve, majd június 30-ra. Vé-
gül április 28-án sine die (dátum nélkül) elhalasztották.626 A holland sajtó 
továbbra is érdeklődéssel figyelte a debreceni eseményeket, írásaikban nem-
csak a díszdoktorokról, hanem a 400 éves jubileum tiszteletére kiadott bé-
lyegekről is tudósítottak.627 

III.2.3.2. Tiszteletbeli főiskolai professzorok

A 400 éves évforduló alkalmából többen (köztük hollandok is) a református 
kollégium professor honoris causa (tiszteletbeli főiskolai professzor) elisme-
rést nyerték el. Az ő jelölésüket nem az egyetem tette meg, hanem a Tiszán-
túli Református Egyházkerület közgyűlése a hittudományi kar javaslatára 

  622 Uo.
  623 Uo.
  624 kelemen Ernő: ’A holland miniszterelnököt és a holland kultuszminisztert ötszáz hol-

land református presbiter kíséri el a debreceni egyetem jubiláris ünnepségeire’. Pesti 
Hírlap, 1938. június 1., 6. 

  625 MNL HBML VIII. 1/a. 18. k. 1938–1939., 1938. okt. 27. tanácsülés 55. sz. 
  626 csohány J.: ’A korszakváltás…’, i. m., 279.
  627 sz. n.: ’Hongaarsche herdenkingsserie’. De Tijd, 1938. október 23., l. n. 

„az egyházi élet és az evangéliumi tudomány művelésében való kima-
gasló érdemek, valamint magyar református egyházunk, s különösen 
annak tanulni vágyó ifjai iránt megmutatott áldozatos segítő szere-
tet”628 miatt. 

A tiszteletbeli professzorok a kitüntetésről diplomát kaptak, életrajzukat, 
fényképüket, eddig megjelent és ezután megjelenő műveiket kötelesek vol-
tak megküldeni a kollégiumnak, továbbá kötelesek voltak széküket három 
éven belül tanítási időben székfoglaló beszéddel elfoglalni, és valahányszor 
Debrecenbe érkeztek (és erről időben értesítették a kollégium igazgatóságát), 
tarthattak előadást. Összesen 36 személynek adták át a címet, ebből 6 hol-
land professzornak: dr. Annéus Marinus Brouwer, Utrecht, dr. Franz Marius 
Theodor Böhl, Leiden, dr. Seakle Greijdanus, Kampen, dr. Frederik Willem 
Grosheide, Amszterdam, dr. Theodorus Lambertus Haitjema, Groningen, dr. 
Maarten van Rijn, Utrecht és két holland lelkésznek, Willem Abraham D. 
Dekker, Scharnegoutum és Han A. Munnik, Zwolle.629 A kollégium jelöltál-
lításával az összes jelentős holland egyházi központot kitüntette. A holland 
egyházi emberek azonban nem feltétlenül érettek egyet a jelöltek számával. 
Amszterdamból 1939. január 13-án érkezett a kollégiumba egy levél, mely-
ben leírták ugyan, hogy sok fontos név szerepel a debreceni tiszteletbeli dok-
torok vagy professzorok listáján, azonban dr. B. A. Knoppers amszterdami 
lelkész neve hiányzik, holott többször is járt Magyarországon, hogy itt ifjú-
sági szervezetet hozzon létre, Hollandiában segítette magyar diákok tanul-
mányait, és a Soli Deo Gloria ifjúsági szervezet tiszteletbeli tagja.630 Neve 
a későbbiekben sehol nem szerepel a listán, úgy tűnik, hogy a debreceni 
jelöltállítók nem akarták felvenni. A tiszteletbeli professzori címre felterjesz-
tett holland professzorok közül többen már korábban érdemeket szereztek 
Magyarországon. Brouwert Obbinkkal együtt a pápai főiskola tiszteletbe-
li tanárává avatták,631 Grosheide a sárospataki iskola tiszteletbeli tanára 
lett.632 Haitjema 1927-ben a presbiteri konferencián járt Magyarországon.633 
Munnik 1923-ban és 1938-ban jött Magyarországra, miután Debrecenben 
lemondták az ünnepséget, ő mégis eljött, és Pápán 1938. szeptember 28-án 

  628 TtREL, I. 1. b. 347. dossz., 290. sz., 1938. okt. 3. 
  629 Uo.
  630 TtREL, II. 2. c. 37. d. 1938–1939, 417. sz.
  631 PóTor Imre: ’Antal Géza (1866–1934) – a pedagógus, egyháztörténész és egyházkor-

mányzó’. Theológiai Szemle, (44) 2001/1–4., 212.
  632 marTon János: ’Egy fejezet F. W. Grosheide könyvéből’. Sárospataki Református La-

pok, (30) 1935/51–52., 283.
  633 sz. n.: ’Folyóiratok szemléje’. Theológiai Szemle, (4) 1928/1–2., 105.
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előadást tartott.634 Dekker lelkész a gyermekmentő akció során fogadott be 
magához magyar gyermekeket, kiválóan megtanult magyarul, sőt még egy 
holland nyelvű magyar irodalomtörténetet is megjelentetett.635  

A díszdoktoroknak és a tiszteletbeli professzoroknak a külképviseletek 
útján juttatták el diplomáikat, az egyik német kitüntetett és a hollandok 
kivételével. Az utóbbiaknak Kállay Kálmán a rektor megbízásából636 szemé-
lyesen adta át az okleveleket, erről az egyetem a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert is értesítette.637 Kállay május 24-én a Protestantischer Weltver-
band gyűlésén képviselte a magyar református egyházat, előadása után pedig 
átadta a kitüntetetteknek díszdoktori és tiszteletbeli professzori oklevelei-
ket.638 Colijn miniszterelnökkel és Slotemaker de Bruïne miniszterrel május 
31-én találkozott Hágában, mindkettőjüknek hivatali helyiségében adta át a 
kitüntetést. A miniszterelnök elmondta, hogy mindenképpen el fog látogatni 
Magyarországra, ha enyhül a helyzet, hogy személyesen köszönje meg dísz-
doktori címét, majd Kállayt és a három másik díszdoktort június 6-án ebédre 
invitálta magához Hágába.639 A tiszteletbeli professzorokat Kállay megkérte, 
hogy jöjjenek Utrechtbe, ahol június 6-án került sor az oklevelek átadására. 
Az ünnepségen Greidanus, Grosheide professzorok, illetve Munnik lelki-
pásztor nem tudtak részt venni. A kitüntettek mind nagy örömmel fogadták 
a diplomájukat, és ígéretet tettek arra, hogy hamarosan Debrecenbe láto-
gatnak. A távollévőknek postai úton továbbították az utrechtiek a diplomá-
kat.640 A honoris causa doktorok kitüntetésére egy nappal később került sor 
az utrechti egyetem szenátusi üléstermében. A De Telegraaf napilap tudósí-
tója szerint Kállay arról beszélt, hogy Obbink 25 évvel ezelőtt a tanára volt 
Utrechtben, Severijnnel pedig közösen tanulmányozhatta Kálvin Institutió-
ját. Kállay elmondta, hogy ezrek támogatását élvezi, akik azt kívánják, hogy 
a Debrecen és Utrecht közötti kapcsolat továbbra is fennmaradjon.641

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a holland származású honoris causa kitün-
tettek létszáma jelentős volt a két világháború közötti időszakban. A magyar 
és a holland református egyház közötti évszázados kapcsolatok miatt több-

  634 sz. n.: ’Lelkigondozás a holland református (Gereformeerd) egyházban’. Dunántúli 
Protestáns Lap, (49) 1938/40., 192.; sz. n.: ’Külföldi vendég’. Uo., 195.

  635 PaP László: ’Hollandnyelvű magyar irodalomtörténet a Kollégium négyszázados jubile-
umára’. Debreceni Protestáns Lap, 1939. szeptember 1., 228–229.

  636 MNL HBML, VIII. 1/b. 66. d., 2969. sz.
  637 MNL MOL, K636 877. d., 27254/1938.
  638 TtREL, I. 1. b. 34. dossz., 424/1939. sz.
  639 MNL HBML, VIII. 1/b. 66. d., 2969. sz.
  640 TtREL, I. 1. b. 34. dossz., 424/1939. sz.
  641 sz. n.: ’Uitreiking der eeredoctorsbul’. De Gooi- en Eemlander, 1939. június 8., 5.; sz. 

n.: ’Een ongewone promotie honoris causa’. De Telegraaf, 1939. június 8., 8.

ségüket a hittudományi kar jelölte. A kitüntetésre felterjesztettek kiválasztá-
sában fontosabb szerepe volt a jelölt Magyarországgal való kapcsolatának, 
mint a tudományos munkásságának. Ezt bizonyítja az is, hogy Böhl profesz-
szort, aki kora híres hebreistája és asszirológusa volt, „csak” a tiszteletbeli 
professzori és nem a rangosabb honoris causa doktori címre terjesztették fel, 
míg ez utóbbira jelölt professzorok jórészt csak a protestáns teológiai körök-
ben voltak ismertek, de Magyarországgal és a magyar teológushallgatókkal 
szoros kapcsolatot ápoltak.

A debreceni egyetem a két világháború között európai mércével mérve na-
gyon fiatalnak számított, a karok tudományos „beágyazottsága” az európai 
akadémiai életben igen különböző volt. A hittudományi karnak természete-
sen nagy és évszázadokra visszanyúló kapcsolati hálója volt, a többi, újon-
nan létrehozott egyetemi karnak ebben az időszakban kellett az akadémiai 
kapcsolatait kialakítani. Az európai közéletben a debreceni egyetem még 
kevésbé számított ismertnek. A korabeli holland sajtót átnézve mégis megle-
pően tapasztalhatjuk, hogy egy viszonylag új, közép-kelet-európai egyetem 
holland származású tiszteletbeli doktori kitüntetettjei iránt mégis meglehe-
tősen nagy volt az érdeklődés, jóllehet nem elsősorban a címet adományozó 
egyetem, hanem a kitüntettek személye miatt. Az országos, a regionális, az 
egyházi, sőt még a holland kelet-indiai sajtó is foglalkozott a Debrecenben 
kitüntetettekkel, még ha néha csak néhány mondat erejéig is.

A holland honoris causa doktorok a kitüntetéseiket követő években is 
szoros kapcsolatot ápoltak Magyarországgal. Van Vredenburch báró vezette 
a Holland–Magyar Társaságot, holland felesége elhunyta után Apor Henri-
etta bárónőt vette feleségül, akivel Hollandiában élt, magyar vonatkozású 
kiállítások és előadások állandó díszvendégei voltak.642 Severijn a háború 
alatt az Anna Everwijn-alapítványból küldött pénzsegélyt Magyarországra 
Kállay Kálmánhoz Debrecenbe, aki ebből a többi protestáns iskolát is támo-
gatta.643

A második világháborút követően, 1948-ban újabb holland gyermek-
mentő akció indult. Ebben a debreceni kitüntettek közül többen részt vettek. 
H. Th. Obbink professzort egykori tanítványa, Papp László kereste meg, 

  642 sz. n.: ’Ybl Ervin hágai előadása’. Budapesti Hírlap, 1934. december 22., 11.; sz. 
n.: ’Ungarische Hausindustrie-Ausstellung in Holland’. Pester Lloyd, 1930. november 
14., 6.

  643 sz. n.: ’Holland segély’. Dunántúli Protestáns Lap, (52) 1941/4., 17. Az Everwijn-se-
gélyről lásd bővebben Bozzay Réka: ’Utrechti pénzforrások: Anna Everwijn hagya-
téka az egyetemen’. In: Universitas-Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László 
tiszteletére, Szerk. draskóczy István, Varga Júlia, zsidi Vilmos, Budapest, Magyar 
Levéltárosok Egyesülete, 2018., 39–52.
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a szervezőbizottságban benne volt Dekker lelkész és Grosheide professzor 
is.644 Az akcióban Van Vredenburch báró már nem vett részt, 1948 májusá-
ban elhunyt. Ezek után hosszú évekig nem volt szoros tudományos és közéle-
ti kapcsolat Hollandiával, újabb holland díszdoktori kitüntetettekre a debre-
ceni egyetemen a rendszerváltásig kellett várni.645 

MELLÉKLET 

Hendrik Colijn díszdoktori diplomája646

  644 horVáTh Erzsébet: ’»Egymás terhét hordozzátok«, Hollandiai gyermekmentő akció’. 
In: Debrecentől Amszterdamig, Magyarország és Németalföld kapcsolata, Szerk. 
Pusztai Gábor, Bozzay Réka, Debrecen, Debreceni Egyetem, Néderlandisztika Tan-
szék, 2010, 362., 367.

  645 1992-ben avatták díszdoktorrá az utrechti vegyészprofesszor dr. Johannes F. G. Vlie-
genhartot a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (https://unideb.hu/hu/node/414 (hoz-
záférés dátuma: 2019. január 19.) és az amszterdami Jan Wouter ten Catét a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen. https://unideb.hu/hu/node/413 (hozzáférés dátuma: 
2019. január 19.)

  646 http://hdl.handle.net/2437/84943 (hozzáférés dátuma: 2019. január 21.) Az oklevél 
képe a Debreceni Egyetem elektronikus archívumából származik.

Jan Rudolph Slotemaker de Bruinë díszdoktori diplomája647

Johannes Severijn díszdoktori diplomája648

  647 http://hdl.handle.net/2437/81119 (hozzáférés dátuma: 2019. január 21.) Az oklevél 
képe a Debreceni Egyetem elektronikus archívumából származik.

  648 http://hdl.handle.net/2437/84905 (hozzáférés dátuma: 2019. január 21.) Az oklevél 
képe a Debreceni Egyetem elektronikus archívumából származik.
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Herman Theodorus Obbink díszdoktori diplomája649

III.3. Emlékezet

III.3.1 Utrecht egyeteme egy festett üvegablakon 

A debreceni magyar királyi Tisza István Egyetem rektora 1937. december 
10-én levelet küldött a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, miszerint az 
egyetemi tanács 1937. november 27-én tartott értekezletén elfogadott egy 
megállapodást, és ebben „az egyetemi építési hitel felhasználása rendén el-
sősorban az aula berendezését kéri Nagyméltóságodtól”.650 A továbbiakban 
a rektor kitér arra, hogy az aula adna otthont az egyetemi ünnepségeknek, 
valamint a kollégium 400 éves jubileumának ünnepségei is nagyrészt az au-
lában kerülnének megrendezésre. Az aula berendezésére Paczó Márton tb. 
műszaki tanácsos hozzávetőleges költségkalkulációt készített, melyet az egye-
temi értekezlet is elfogadott.  A költségterv szerint 138 350 pengőbe kerülne 
az aula befejező munkálata és berendezése. Paczó kalkulációi szerint a festett 
üvegezés összesen 15 500 pengő lenne, amiből a nagy félköríves ablakok 
egyenként 2700 pengőbe, az 5 darab összesen 13 500 pengőbe, az erkélyaj-
tók egyenként 400 pengőbe, összesen pedig 2000 pengőbe kerülnének.651

  649 http://hdl.handle.net/2437/84904 (hozzáférés dátuma: 2019. január 21.) Az oklevél 
képe a Debreceni Egyetem elektronikus archívumából származik.

  650 mnl hBml, VIII. 1/b. 61. d., 1000–2592, itt 1361. etsz. I. melléklet.
  651 Uo., II. melléklet, kelt: 1937. november 21.

Az első tervbemutató értekezletre, melyen a minisztériumot Ottó László 
és dr. Say Géza képviselte, jelen volt dr. Csikesz Sándor, Róth Miksa, Paczó 
Márton, Balázs János és Kiss Zsigmond, ez utóbbi jegyzőként. A megbeszé-
lésre 1938. február 8-án került sor.652 Az itt elhangzottak részleteiről további 
feljegyzések sajnos nem maradtak fenn. Az egy nappal későbbi megbeszélés-
ről viszont a rektor levélben tájékoztatta a minisztert. Ebből tudjuk, hogy a 
már említett két minisztériumi osztály tanácsosa mellett részt vett még Róth 
Miksa kormányfőtanácsos, Weichinger Károly okleveles műépítész, ipar-
művészeti iskolai professzor, Paczó Márton műszaki tanácsos, Balázs János 
egyetemi mérnök és dr. Kiss Zsigmond tanácsjegyző. Ezen az értekezleten 
„felmerült a kívánság, hogy az egyetemi Tanács az idő rövidsége miatt ér-
tekezletileg állapítsa meg azokat a témákat, amelyek részint az ablakokra, 
mint üvegfestmények, részint pedig a falakra, mint freskók kerüljenek kivitel-
re”.653 Az egyetemi tanács tagjai (dr. Tankó Béla, dr. Csűry Bálint, dr. Révész 
Imre, dr. Berei Soó Rezső, dr. Szentpéteri Kun Béla, dr. Bodnár János, dr. Csi-
kesz Sándor) 1938. február 12-én ültek össze, ahol a 8. pontban a festéseket 
tárgyalták, a 9. pontban pedig kifejtették, hogy helyeslik az ablakfestést.654 
A jelenlévők aláírásukkal látták el a festett ablaküvegek témájának kéziratos 
változatát.655 Ahogy a miniszterhez három nappal később címzett rektori 
levélből is kiderül, az ablakok képtervezete 

„XVI–XVII. századbeli épületét ábrázolja annak a négy külföldi egye-
temnek (Wittemberg [sic!], Genf, Zürich, Utrecht), amellyel a debre-
ceni főiskola négy évszázadon át a legbensőségesebb összeköttetésben 
volt. A középső ablakra kerülne Magyarország nagy címere és alája 
a debreceni főiskola legrégibb képe. Ezeknek a megfelelő hasonmá-
soknak az illető egyetemeknél beszerzése iránt egyidejűleg megkeresés 
útján intézkedtem.”656 

Az elsődleges tervek szerint az ablakoknak az egyetemek épületének ké-
pét, az egyetemek és a városuk, illetve Zürich esetében a kanton képét kellett 
ábrázolnia. A külföldi egyetemek képei fogják közre a történelmi Magyar-
ország címerét az angyalokkal, a régi kollégium látképét, a zászlós bárány 
címert és a Tisza család címerét.657 A megbeszélésről csak kevés adat áll a 

  652 Uo., VIII. melléklet. 
  653 Uo., XIV. melléklet, levél kelt: 1938. február 15.
  654 Uo., X. melléklet.
  655 Uo., XI. melléklet.
  656 Uo., XIV. melléklet, levél kelt: 1938. február 15.
  657 Uo., XI. és XV. melléklet.
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rendelkezésünkre, így nem tudjuk pontosan, hogy milyen egyeztetések, eset-
leg viták előzték meg éppen ezeknek az ablakokon ábrázolni kívánt egye-
temeknek a kiválasztását. A fennmaradt dokumentumok mindenesetre azt 
sugallják, hogy szemben például a díszudvar falára tervezett nevekkel, ahol 
a nevek kiválasztását komoly viták előzték meg, itt nagyon gyorsan sikerült 
kompromisszumot kötni, mintha ezen egyetemek ábrázolása a kortársak 
számára teljesen magától értetődő lett volna.

A tanácsi határozatról Berei Soó Rezső prodékánnak kellett a rektor meg-
bízásából658 az 1938. február 24-én tartott egyetemi tanácsi ülésen referálnia. 
Berei Soó Rezső ezt el is készítette,659 ebben megfogalmazta, hogy a rektor a 
kultuszminiszterhez intézett felterjesztése tartalmazza a tanács február 12-én 
tartott értekezletének határozatát az aula ablakaira és falaira vonatkozó ter-
vekkel kapcsolatban. Az egyetemi tanács az előterjesztő javaslatát egyhangú 
határozattal vette tudomásul és a rektor intézkedését jóváhagyta.660 Az egye-
temi tanács február 24-ei üléséről készült másolatot a rektor Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek megküldte március 21-én. Ebben a 
levélben külön kéri a rektor, hogy ne csak a berendezések, hanem a tanácsi 
emelvény mögötti falfelület freskói is készüljenek el.661

A Debrecenben 1912-ben alapított egyetem állami és nem egyházi in-
tézményként jött létre. Mi indokolta a rektori tanács döntését a kollégiumi 
múltra és kollégiumi kapcsolatokra való reflektálással? A rektori tanács az 
egyetemek képeinek kiválasztásánál az egyetemközi kapcsolatok évszázados 
hagyományaira utalt. Bár végül állami egyetemként jött létre a debreceni 
egyetem, de gyökerei az évszázados múlttal rendelkező kollégiumban voltak. 
Az akadémiai tanárok jelentős része állást kapott az egyetemen is, a központi 
épület elkészültéig a jogász és bölcsészképzés is a kollégium épületeiben folyt. 
A kollégium és az egyetem tehát az egyetem létrejöttének pillanatában, majd 
az azt követő években is ezer szállal kötődött egymáshoz. A kollégiumi ha-
gyományok továbbvitele különösen akkor erősödött fel, amikor az egyetem 
végleg elhagyta a kollégium épületét.662 Ekkor készülnek el a gerundiumok a 
kollégiumi diákság tűzoltó botjai nyomán, melyek tetejére a karok jelvényeit 
helyezik és az egyetemi ünnepségeken a tisztségviselők előtt viszik őket. Az 
egyetemi diákság kezdte el használni – saját elhatározásból – a kollégiumi 
„tógás” diákok egyenruháját is, de a doktoráltak szintén tógát viseltek. Az 

  658 Uo., XVI. melléklet, megbízás kelt: 1938. február 22.
  659 Uo., XVII. melléklet, levél kelt: 1938. február 23.
  660 Uo., XVIII. melléklet.
  661 Uo., XIX. melléklet.
  662 Uo., 81.

aulába helyeztek el egy díszterítőt, amire a református templomokban hasz-
nálatos úrasztalterítő magyaros motívumait hímezték. A díszudvarba a kol-
légium később híressé vált tanítványainak neveit vésték fel, illetve az egyetem 
központi épülete elé Melius Juhász Péter, Huszár Gál, Szenci Molnár Albert 
és Komáromi Csipkés György szobra került. A központi épület mellé temp-
lomot is építettek.663

Az egyetem tehát igyekezett minden olyan vizuális eszközt is megragadni, 
ami a kollégium és az egyetem kapcsolatát volt hivatott bemutatni. Mind-
ezekből úgy tűnik, hogy az egyetem nem egy teljesen új intézményként te-
kintett magára, hanem egy évszázados tradíciókkal rendelkező oktatási in-
tézmény továbbfejlődéseként. Éppen ennek a szoros kapcsolatnak a vizuális 
hangsúlyozását szolgálták az újonnan felépített központi épület aulájának 
üvegablakai és a csak tervekben fennmaradt freskói.   

Az aula ólomüveg ablakaira az egyetemi tanács döntése szerint olyan 
egyetemeket választottak, melyekkel évszázados kapcsolatai voltak a kol-
légiumnak. Vajon helytálló-e ez a kijelentés, és valóban ezek az egyetemek, 
közülük is különösen a témánk szempontjából fontos utrechti, voltak a 
legfontosabbak a kollégium külföldi kapcsolatait tekintve? A wittenbergi 
egyetem a 16. században a magyarországi protestánsok legfontosabb egye-
temi kapcsolata volt, hiszen itthon még nem volt egyetemi képzést biztosí-
tó iskolájuk.664 Másrészt Melanchtonnak köszönhetően Wittenberg Európa 
egyik legkorszerűbb módszereket alkalmazó egyeteme lett.665 1526-tól a 17. 
század végéig összesen 2555 beiratkozásról tudunk.666 A 16. század végén 
viszont megtörténik a szakítás a kálvini iránnyal, így a reformátusok egy-
re kisebb számban vannak jelen az egyetemen.667 A debreceni kollégiumba 
beiratkozott diákok névsorát csak 1588-tól ismerjük,668 így egészen pontos 
adataink nincsenek a Debrecenből Wittenbergben tanultakra vonatkozóan a 
16. század jelentős részében. Wittenberg Debrecenre gyakorolt hatása mégis 
tagadhatatlan, mivel az első iskolai törvény mintája és forrása a wittenbergi 
magyar diákok coetusának 1571-ben az egyetem által is elfogadott alapsza-
bálya volt.669

  663 Uo., 81–83.
  664 szabó András: ’Die Universität Wittenberg als zentraler Studienort im 16. Jahrhundert’. 

In: Peregrinatio Hungarica, Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen 
Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Hrsg. Márta Fata, Gyula kurucz, 
Anton schindling, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006, 55.

  665 szögi L.: Magyarországi diákok németországi… 1526–1700, i. m., 13.
  666 Uo., 246–376.
  667 Uo., 13–14.
  668 Intézménytörténeti források …, i. m., 221. 
  669 Bölcskei G.: ’A kezdetektől…’, i. m. 16.
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A genfi egyetemnek 1566 és 1771 között mindössze 91 magyarországi 
hallgatója volt, ebből 24 volt debreceni, ezek többsége a 18. század máso-
dik felétől iratkozott be.670 Genf jelentősége tehát nem a közvetlen peregri-
nációs kapcsolatoknak köszönhető, ahogy ez a számadatokból is kiderül, 
hanem mert Genf volt a kálvinizmus bölcsője. Zürichben a kora újkorban 
csak akadémia működött, egyetemi rangot csak 1833-ban szerez, összesen 
198 magyar tanult itt, akik közül 94 volt debreceni.671 Ez már jelentősebb 
számnak mondható, de még mindig elmarad Baseltől, ahol a kora újkorban 
274 magyar tanult, ebből 114 volt debreceni, sőt a 18. század második felé-
től kezdve szinte jórészt csak debreceniek tanultak itt.672 A kor szokásainak 
megfelelően a peregrinusok több egyetemet is meglátogattak, így Baselt is 
felkereste a kora újkori debreceni protestáns értelmiség színe-java. A 16. szá-
zadtól kezdve a város nyomdáiban adtak ki magyar teológiai munkákat, és 
tartották a debreceniek a kapcsolatot professzorokkal, többek között Jakob 
Christoph Beckkel (1711–1785).673 A 19. században és a 20. század elején 
Zürich valamivel fontosabb szerepet kap, mint Basel: Zürichben 14, Basel-
ben 9 debreceniről tudunk.674 Fentebbiek ismeretében tehát azt mondhatjuk, 
hogy Basel talán szerencsésebb választás lett volna, mikor a kollégium év-
százados kapcsolataira hivatkozva az ablaküvegekre szánt egyetemi képek 
mellett döntöttek.

Vajon a holland egyetemek közül valóban Utrecht volt a legindokoltabb 
választás? Az utrechti egyetemet 1636-ban alapították, és a kora újkorban 
kedvelt célállomása volt a magyar diákoknak is. De nem a magyarok által 
leglátogatottabb egyetem, mivel a legtöbb magyar Franekerben tanult, jelen-
legi tudásunk szerint 1233. Utrecht csak a második legfontosabb volt, mind-
össze 740 diákról sikerült a magyarországi származást megállapítani. Hozzá 
kell azonban azt is tennünk, hogy a 17. századból éppen Utrecht esetében 
nagyon kevés pontos adattal rendelkezünk a regisztrációkra vonatkozóan, a 
beiratkozás ugyanis nem volt kötelező, és mivel az egyetem nem biztosított 
egyetemi polgárainak külön kiváltságokat, a hallgatók valószínűleg jelentős 
része nem is fizette ki inkább a beiratkozás költségeit, hiszen anélkül is hall-
gathatta a professzorok előadásait. Franekerben egyébként több debreceni 

  670 hegyi Á.: Magyarországi diákok svájci…, i. m., 79–87.
  671 Uo., 91–104.
  672 hegyi Ádám: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A bázeli egyetem hatása a 

debreceni és sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. 
században, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015, 10, 
12.

  673 Uo., 14–15. és kormos László: ’A debreceni kollégium…’, i. m., 60.
  674 szögi L. Magyarországi diákok svájci és hollandiai…, i. m., 47–56, 94–112.

is tanult a kora újkorban, 402 emberről tudunk, míg Utrechtben csak 287-
ről.675 A kora újkori kapcsolatokat figyelembe véve tehát sokkal inkább in-
dokolt lett volna Franeker választása. A franekeri egyetemet azonban 1811-
ben bezárták, Utrechtben viszont a 19. és 20. század folyamán is tanultak 
magyarok, 1789-től 1919-ig összesen 187-en, így debreceniek is, bizonyosan 
33-an,676 vagy akár többen is. Ennek oka az volt, hogy a teológusok képzésé-
re még 1761-ben létrejött a korábban már említett alapítvány, a Stipendium 
Bernardinum, melynek ösztöndíjasai magyar és pfalzi diákok lehettek. 677 

Amikor tehát az egyetemi tanács Utrecht mellett döntött, valószínűleg 
nem a puszta számadatok, hanem a még 1938-ban is elevenen élő egyete-
mi kapcsolatok befolyásolták határozatát. Ezt látszanak egyébként a két 
világháború közötti további egyetemi dokumentumok is alátámasztani. Az 
utrechti egyetem 1936. június 22–24-én ünnepelte fennállásának 300 éves 
évfordulóját. Erre az alkalomra meghívta az egyetemi kurátorok és szenátus 
[Curatoren en Senaat] testülete a debreceni egyetem képviselőjét. A rektor 
1935. december 28-án kelt levelében arról értesíti a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, hogy ezzel a feladattal Kállay Kálmán teológusprofesszort bízták 
meg, akinek „hollandiai személyes kapcsolatai erre különben is kiválóan al-
kalmasnak bizonyulnak”. A minisztertől ugyanebben a levélben fedezetet 
kértek a kiutazására,678 amire 1936 januárjában Szily Kálmán államtitkártól 
ígéretet is kaptak.679 Az egyetem holland nyelvű levélben köszönte meg az ut-
rechti egyetemnek a meghívást és tájékoztatásul közölték, hogy Kállay Kál-
mán professzort küldik ki.680 Az egyetem köszöntő levele viszont már Darkó 
Jenő professzor fordításában latinul készült. Álljon itt maga az üzenet is szó 
szerint, hogy lássuk, miként tekintett Debrecen az utrechti kapcsolatra:

„A debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem Utrecht 300 éves 
jubileumát ünneplő egyetemének a legszívélyesebb lélekből gratulál. A 
nagy évforduló alkalmából hálás szívvel emlékszik meg egyetemünk 
arról a nagy áldásról, amelyet Utrecht egyeteme három évszázad fo-
lyamán a magyar tudományosságra árasztott. De különöskép közel áll 
az utrechti egyetem jubileuma a mi egyetemünk szívéhez, amelynek 
fundámentomai a 16. században alapított debreceni helvét hitvallásu 

  675 Bozzay R.–ladányi S.: Magyarországi diákok holland…, i. m. alapján.
  676 szögi l., Magyarországi diákok svájci és hollandiai…, i. m., 159–169.
  677 schinkelshoek, W. m.: Was ist ein Name?..., i. m. 
  678 mnl hBml, VIII. 1/b. 53. d., 1935/1936, etsz. 997. I. melléklet.
  679 Uo., etsz. 1268. 1936. január 28-án tartott Egyetemi Tanács III. ülésének jegyzőkönyvi 

kivonata.
  680 Uo., etsz. 997. III. melléklet, levél kelt: 1936. január 14.
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kollégiumban vettettek meg, mert épen a mi egyetemünk az, amely 
úgy régi alakjában mint debreceni Kollégium, de úgy is mint egyetem 
mindig a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn tanáraiban és tanít-
ványaiban az utrechti egyetemmel. Egyetemünk ismételten szíve egész 
melegével üdvözli a jubiláló utrechti egyetemet és kívánja, hogy az 
idők végéig terjessze a tudomány világosságát nemcsak odahaza, ha-
nem úgy mint eddig is: az egész világban.
Debrecen, 1936 junius hó 10.”

Az üdvözlő sorok témánk szempontjából két fontos kijelentést tesznek. 
Egyrészt az egyetem magára olyan intézményként tekint, melynek a gyökerei 
egészen a református kollégiumig nyúlnak vissza, mely kollégium évszázados 
kapcsolatokat tartott fenn az utrechti egyetemmel. Másrészt, ezek a kapcso-
latok a legszorosabbak voltak. A forrásainkból viszont tudjuk, hogy bár az 
utrechti kapcsolat nagyon jelentős volt, de korántsem a legjelentősebb, ha 
azt az évszázadok tükrében vizsgáljuk, viszont a levélírók korában, 1936-
ban igenis a legfontosabb, az ösztöndíjas helyeknek köszönhetően, mely a 
teológusképzést támogatta. 

Az egyetem nagyon fontosnak tekinthette az utrechti kapcsolatot, ez ab-
ból is kitűnik, hogy Kállay Kálmán utrechti szereplésével itthon is foglalkoz-
tak. Még kinntartózkodása idején Orsós Ferenc professzor, aki szintén azt 
utrechti ünnepségen vett részt, értesítette a rektort, hogy Kállay gyönyörű 
beszédet mondott hollandul, amit a hollandok igen lelkesen fogadtak, sőt jú-
lius 6-án meghívták Hilversumbe, ahol este 9-től fél 10-ig nyilatkozott a hol-
land–magyar „vonatkozásokról”.681 Néhány nappal később egy kiegészítés 
is jött Orsóstól, hogy Kállay még a közoktatásügyi miniszterrel is tárgyalt.682 
Az egyetem annyira fontosnak érezte az utrechti sikereket, hogy erről beszá-
molt az egyetemi karoknak, illetve Szily Kálmán államtitkárt is értesítette.683 
Sőt a hágai magyar nagykövetségről Kánya Kálmán külügyminisztert is tá-
jékoztatták a magyar delegáció sikeréről, melyet a debreceni Kállay veze-
tett. Nem felejtették el megemlíteni azt sem, hogy a holland sajtó is sokat 
foglalkozott a holland–magyar kapcsolatokkal és az utrechti akadémián 
fennálló, teológusokat támogató Stipendium Bernardinum ösztöndíjjal.684 A 
Kállay vezette delegáció juttatta el Utrechtbe azt a bronz emléktáblát, mely 
a több évszázados magyar–utrechti tanulmányi kapcsolatokat volt hivatott 

  681 mnl hBml, VIII. 1/b. 55. d., 1935/1936, etsz. 3388. Orsós Ferenc levele a rektorhoz, 
kelt: 1936. június 23.

  682 Uo., Orsós Ferenc levelének másolata.
  683 Uo., kelt: 1936. június 26.
  684 Uo., levél kelte: 1936. július 1.

szimbolizálni, hiszen, ahogy a követség által megfogalmazott levél említi, 
1800 magyar tanult Utrechtben.685 Az emléktábla egyébként a mai napig az 
egyetem főépületében található, rajta egy peregrinus diákkal, a debreceni 
Nagytemplommal és az utrechti dóm tornyával.

Kállay személyes megjelenése Utrechtben az egyetemi ünnepségeken na-
gyon fontos üzenet Debrecen részéről. Az egyetemi tanácsi határozatokból 
ugyanis jól látszik, hogy több alkalommal is kaptak meghívást különböző 
egyetemek évfordulós ünnepségeire, de a legtöbb esetben pénzügyi támoga-
tás hiányában a személyes megjelenésről le kellett mondaniuk. Utrechtben 
egyik teológusprofesszoruk révén mégis személyesen is képviseltették magu-
kat a debreceniek, ezzel is hangsúlyozva a két intézmény között évszázadok 
óta fennálló jó viszonyt, és a magyar fél részéről e jó viszony fenntartásának 
a jelentőségét.

Az utrechti kapcsolatok fontosságának hangsúlyozását további példák is 
mutatják. A debreceni egyetem a református kollégium fennállásának 400 
éves évfordulójának megünneplésére készült 1938-ban. Ebből az alkalomból 
– ahogy erről fentebb már volt szó – több honoris causa doktort is avattak. 
A hittudományi kar jelöltjei között volt többek között egy genfi, egy zürichi, 
két utrechti és egy halle-wittenbergi professzor, tehát mindazon egyetemek 
képviselői, akiknek intézményét a debreceni központi egyetemi épület aulá-
jának díszablakai is ábrázolták. Különösen figyelemreméltó, hogy Utrech-
tet ketten is képviselték, dr. Herman Theodorus Obbink, ókori-keleti val-
lástörténész és sémi filológus, valamint dr. Johannes Severijn, a református 
rendszeres teológia tanára. A két jelöltre a javaslattevő a holland viszonyo-
kat kiválóan ismerő Kállay Kálmán volt. Méltatásában nemcsak a jelöltek 
tudományos pályáját emelte ki, hanem azt is, hogy mindketten az utrechti 
magyar diákok őszinte támogatói, sőt Obbink többeket a teológiai doktori 
szigorlat letételéig irányított el.686

Az utrechti egyetem sem maradhatott adós a megemlékezésben. A 400 
éves jubileumra egy emlékplakettet küldött, mely egy márványtáblán bronz-
ból készített dombormű Kálvin János mellképével, bronzból készített dom-
borművű felirattal.687

Pierre Nora azt írja, hogy „Az emlékezet a konkrétban gyökerezik, a tér-
ben, a gesztusban, a képben és a tárgyban.”688 Láthatjuk, hogy a két világhá-

  685 TtREL, II. 2. c. 31. d., 1935–1936, 845. htksz.
  686 mnl hBml, VIII. 1/b. 62. d., 1937/1938 év, etsz. 3379.
  687 TtREL, II. 2. c. 36. d., 1938–1939, 85. htksz. Köszönöm dr. Gonda Lászlónak 

(Debreceni Református Hittudományi Egyetem), hogy felhívta figyelmemet erre az 
emlékplakettre.

  688 nora, Pierre: ’Emlékezet és történelem között – A helyek problematikája’. Aetas, (14) 
1999/3., 143.
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ború között Debrecen egyeteme nem tekintette magát egy teljesen újonnan 
létrehozott intézménynek, hanem a gyökereit a több évszázados múltú refor-
mátus kollégiumba vezette vissza. Ezeket a kapcsolatokat nagyon tudatosan 
az egyetem külsőségeiben és kapcsolatrendszerében is igyekezett kifejezésre 
juttatni. Gondolhatunk itt a vizuális megjelenésre, melynek részét képezték 
a kollégium évszázados egyetemi kapcsolatainak bemutatása az ablaküvege-
ken keresztül. 

„A lieux de mémoire-ok elsősorban maradványok, az emlékezetmegőrző 
tudat végső formái egy olyan történelemben, mely azért előhívja azokat, mert 
már nem ismeri őket.”689 – írja Nora. Az emlékek őrzése bizonyosan nagy 
szerepet játszott a múltról való vizuális megemlékezésben. Vajon az egyetemi 
ólomüveg ablakok csak a múltra kívántak emlékezni? Vajon csak ennyi volt 
a létrehozók szándéka? Az ablaküvegek elkészítésének háttere, úgy gondo-
lom, jól bizonyítja, hogy ezek az emlékezethelyek nemcsak a megemlékezett-
ről szólnak, hanem igen sokat elárulnak magáról a megemlékezőről és annak 
szándékairól is. Az egyetemek kiválasztásának magyarázata – az évszázados 
egyetemi kapcsolatok – ugyanis nem állja meg teljesen a helyét. A választást 
sokkal inkább az aktuális érdekek, az ábrázolt egyetemekkel való jó kap-
csolat fenntartásának óhaja indokolta. Különösen igaz ez Utrecht esetében. 
A két világháború között Debrecen pénzt és fáradtságot nem kímélve igye-
kezett az Utrechttel való jó viszony fenntartására. Ennek legfőbb oka pedig 
az volt, hogy a 19. századtól kezdve ez az egyetem jelentette a magyar pro-
testáns peregrináció legfőbb hollandiai célállomását. Az utrechti egyetemet 
ábrázoló ablaküveg tehát csak részben megemlékezés, valójában egy nagyon 
tudatosan átgondolt gesztus a kortársak részéről Hollandia és ezzel Utrecht 
felé, amit csak még tovább erősített az utrechti egyetem 300. születésnapján 
való személyes részvétel, valamint az utrechti egyetem professzorainak deb-
receni díszdoktori címe.

III.3.2. Vilma királynő utca Debrecenben? A holland királynő

emlékezete és egy meg nem valósult utcanévadás

Hollandia királynője, Wilhelmina, vagy ahogy a korabeli magyar közbeszéd-
ben nevezték: Vilma, 1938 őszén ünnepelte uralkodásának 40 éves jubileu-
mát, melynek alkalmából Hollandiában majdnem két hétig tartó nagyszabá-
sú ünnepségsorozatot rendeztek. A magyar sajtó is nagy figyelmet szentelt a 

  689 Uo., 146.

hollandiai eseményeknek, ugyanis Vilma királynőt Magyarországon is ko-
moly megbecsülés övezte. Bár a királynő a konkrét szervezési feladatokból 
természetesen nem vette ki részét, mégis teljes szívvel támogatta az első világ-
háború után megindult gyermekmentő akciót, melynek keretében több ezer 
magyar gyermek tölthetett el legalább egy félévet holland nevelőszülőknél.690 
Az 1920 és 1926 között zajlott akció nem múlt el nyomtalanul a magyar 
nép emlékezetében. A gyermekmentő akció még folyamatban volt, amikor 
Hollandia királynője iránti tisztelete és megbecsülése jeléül 1923-ban egy 
festett üvegablakot ajándékozott a királynőnek. Az apropót Vilma királynő 
25 éves jubileuma jelentette, a képen a fríz népviseletbe öltözött királynő 
öleli magához a neki virágot hozó mezítlábas magyar gyermekeket. A képen 
feltűnik még a gályarab-szabadító Michiel de Ruyter admirális, illetve a hol-
land követeket fogadó II. Rákóczi Ferenc is.691 

A gyermekmentő akciót követően sem lanyhult az érdeklődés Hollandia 
iránt, a protestáns magyar körök továbbra is igyekeztek jó kapcsolatot ápol-
ni a hollandiai hittestvérekkel. Járt Magyarországon Hollandia volt, majd 
később újból megválasztott miniszterelnöke, Hendrik Colijn, hogy részt 
vegyen a holland támogatással létrehozott, Juliannáról, Hollandia trónörö-
kösnőjéről elnevezett iskola megnyitóján,692 továbbá, hogy előadásokat 
tartson mind a fővárosban, mind nagyobb vidéki városokban.693 A protes-
táns felsőfokú iskolák számos holland származású professzornak és közéleti 
embernek adományoztak díszdoktori címet, ezzel is erősítve az évszázados 
magyar–holland kapcsolatokat. Különösen fontos szerepet játszott ebben 
a debreceni egyetem, amely, ahogy azt fentebb részletesen is bemutattuk, 
három alkalommal (1925, 1929, 1938) tüntetett ki holland politikusokat 
és egyetemi oktatókat – köztük több professzort – a magyarságért kifejtett 
tevékenységük elismeréseképpen.694

  690 mezősi K.: ’A hollandiai magyar gyermeküdültetés…’, i. m., 78–92.; molnár Anna–
Pusztai Gábor: ’Kindertreinen’. Acta Neerlandica Bijdragen tot de Neerlandistiek 
Debrecen, (6) 2008, 143–175.; hermán M. J.: ’Miskotte…’, i. m., 365–381. 

  691 réThelyi Orsolya: ’„Légy reménységgel: Nézz Hollandiára. / Nézz királynéjára! Nem 
vagy többé árva.” Vilma királynő 1923-as trónjubileuma és a ’Magyar ablak’ a holland 
királyi palotában’. In: Németalföld emlékei Magyarországon – Magyar–holland 
kapcsolatok, Szerk. Bárány Attila, Fazakas Gergely Tamás, Pusztai Gábor, Takács 
Miklós, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2017, 122–43.

  692 sz. n.: ’Felavatták az első…’, i. m., 20.
  693 sz. n.: ’Colijn, volt holland…’, i. m., 10.; sz. n.: Cím nélkül, Debreceni Protestáns 

Lap, 1926. szeptember 18., 398.
  694 Bozzay Réka: ’Holland díszdoktorok a debreceni egyetemen’. Gerundium, 2019/1., 

63–91. 
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Vilma királynő 1938-as jubileuma újabb jó alkalmat kínált a megemlé-
kezésre. A magyar sajtó képekkel illusztrálva695 részletesen beszámolt a hol-
landiai ünnepségsorozatról. Augusztus 29-én katonai díszszemlét tartottak, 
majd a királynő családjával együtt szeptember 5-én bevonult Amszterdam-
ba. Szeptember 6-án, az évforduló napján Colijn miniszterelnök méltatta 
az uralkodónőt, este pedig az ifjúság felvonuláson fejezte ki hódolatát Wil-
helmina előtt. Az ünnepségek a rákövetkező napokon repülőbemutatókkal 
folytatódtak, szeptember 8-án díszelőadást rendeztek a Városi Színházban, 
9-én pedig az amszterdami egyetemen a gazdaságtudományok tiszteletbeli 
doktorává avatták a királynőt, majd este tűzijátékot rendeztek az Amstel 
folyón. Szeptember 10-én dalosünnepet tartottak, az ünnepségsorozatot pe-
dig történelmi menet zárta.696 A világ vezető államférfiai köszöntötték az 
uralkodónőt jubileuma alkalmából, így Magyarország kormányzója, Hor-
thy Miklós is, akinek Wilhelmina köszönőtáviratot küldött.697 

Magyarországon 1938. szeptember 11-én tartottak megemlékezést a ju-
bileumról. Az Ereklyés Országzászló Nagybizottság rendezett ünnepséget az 
Országzászlónál, hogy a „magyarság háláját lerója a magyar gyermekek nagy 
pártfogójával szemben”. Az ünnepségen jelen volt a holland királyi követség 
és konzulátus nevében Arno ügyvivő, Fledderus főkonzul, a vendégek között 
volt J. de Winde holland nyugalmazott altengernagy, W. H. Heeris ezredes, 
illetve további holland, angol, francia és német előkelőségek. A Hollandiá-
ban járt gyerekeket egy külön csoport képviselte. A főváros képviseletében 
dr. Felkay Ferenc tanácsnok és Csiky Gábor kormányfőtanácsos együtt tar-

  695 sz. n.: ’Negyven esztendő a trónon’. Friss Újság, 1938. augusztus 31., 3.; sz. n.: ’A 
holland királynő jubileuma’. Friss Újság, 1938. szept. 2., 5.; sz. n.: ’Ősrégi flotta a 
rotterdami kikötőben’. Friss Újság, 1938. szept. 15., 7.; nemes Mihály: ’Németalföld 
királynéjának jubileumán’. Kis Újság, 1938. szeptember 4., 9.; sz. n.: ’Hollandia 
ünnepe’. Magyar Lapok, 1938. szeptember 3., 4.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Magyar Lapok, 
1938. szeptember 4., 10.; sz. n.: ’Vilma, Hollandia királynője’. Magyar Lapok, 1938. 
szeptember 7., 8.; sz. n.: ’Cím nélkül’. Magyar Lapok, 1938. szeptember 11., 4.; sz. 
n.: ’Cím nélkül’. Nemzeti Újság, 1938. szeptember 8., 16.; A katonai díszszemléről 
tudósított egy képpel a Nemzeti Újság, 1938. szeptember 4., l. n.; sz. n.: ’Cím nélkül’. 
Új Idők, 1938. szeptember 25., 454.

  696 sz. n.: ’Vilma hollandi királynő 40 év óta uralkodik’. Nemzeti Újság, 1938. augusztus 
14., 12.; sz. n.: ’Vilma királynő az amszterdami egyetem díszdoktora’. Nemzeti 
Újság, 1938. szeptember 10., 9.; sz. n.: ’Ragyogó pompával ünnepli Hollandia Vilma 
királynő uralkodásának 40. évfordulóját’. Pesti Napló, 1938. szeptember 1., 4.; sz. n.: 
’Ünnepi hét lesz Amszterdamban Vilma királynő jubileuma alkalmából’. Pesti Napló, 
1938. szeptember 4., 7.; sz. n.: ’Ünnepségek Vilma királynő tiszteletére’. Újság, 1938. 
szeptember 4., 17.; sz. n.: ’Vilma királynő diadalmi bevonulása Amszterdamba’. 
Újság, 1938. szeptember 6., 2.

  697 sz. n.: ’A holland királynő köszönő távirata a kormányzónak’. Friss Újság, 1938. 
szeptember 3., 5.

tott ünnepi beszédet. Végezetül a Margit körúti elemi iskola két tanulója 
mondott köszöntőt a magyar gyerekek nevében, és két mezei virágokból font 
koszorút nyújtottak át a holland követség főkonzulátusi képviselőinek.698 A 
megemlékezésben részt vett a Magyar Rádió is, szeptember 6-án ünnepi estet 
rendezett, melyet Somogyváry Gyula köszöntő szavai nyitottak meg, majd 
Lies de Leeuw holland operaénekesnő adott elő holland népdalokat.699

A megemlékezéseken arról is szó esett, hogyan járult hozzá a királynő a 
magyar gyermekek megmentéséhez. A magyar sajtó már a hollandiai ünnep-
ségsorozatok idején részletes híradásokban számolt be az uralkodónőnek a 
gyermekmentő akcióban játszott szerepéről,700 sőt a királynő családi viszo-
nyairól, magyar rokonságáról is tudósítottak.701 A magyar sajtó figyelmét 
az sem kerülte el, hogy a királynő tiszteletére Hollandiában film készült.702 
Az uralkodó jubileuma ihlette meg a kor egyik legnagyobb íróját, Márai 
Sándort, aki a Pesti Hírlapban írt a hollandokról, akiket dolgos, szorgalmas, 
kicsit maguknak való, mély keresztény öntudattal rendelkező emberekként 
jellemzett. Talán a háború előszelét megérezve írta Márai, hogy mennyit fek-
tettek be a hollandok a hadsereg fejlesztésébe és az otthoni „frontba”, amit 
a nemzeti összetartás frontjaként jellemzett.703 

  698 sz. n.: ’Vilma királynő ünneplése a budapesti Országzászlónál’. Magyar Nemzet, 
1938. szeptember 13., 9. Erről az eseményről több más napilap is beszámolt: A 
tervezett ünnepségről: sz. n.: ’Társadalmi megnyilatkozás Vilma holland királynő 
köszöntésére az Országzászlónál’. Pesti Hírlap, 1938. szeptember 8., 15. és a lezajlott 
ünnepségről: sz. n.: ’Vilma holland királynő ünneplése Budapesten’. Dunántúl, 1938. 
szeptember 13., 7.; sz. n.: ’Vilma hollandi királynő ünneplése az országzászlónál’. 
Friss Újság, 1938. szeptember 13., 6.; sz. n.: ’Vilma hollandi királynő ünneplése az 
országzászlónál’. Kis Újság, 1938. szeptember 13., 5.; sz. n.: ’Vilma hollandi királynő 
ünneplése az országzászlónál’. Magyarország, 1938. szeptember 13., 15.; sz. n.: ’Vilma 
holland királynő ünneplése az Országzászlónál’. Nemzeti Újság, 1938. szeptember 13., 
9. Az újság legutolsó lapján Felkay Ferencről képet is közölnek, amint beszédet mond 
az ünnepségen.; sz. n.: ’Vilma holland királynő ünnepe’. Népszava, 1938. szeptember 
13., 8.; sz. n.: ’Vilma hollandi királynő ünneplése az Országzászlónál’. Pesti Hírlap, 
1938. szeptember 13., 18.; sz. n.: ’Vilma királynőt ünnepelték az Országzászlónál’. 
Újság, 1938. szeptember 13., 4.

  699 sz. n.: ’Vilma királynő-ünnepet rendez a rádió’, Esti Kurír, 1938. augusztus 18., 4.
  700 sz. n.: ’Vilma királynő’. Budapesti Hírlap, 1938. augusztus 31., 1.; sz. n.: ’Vilma 

királynő’. Kis Újság, 1938. augusztus 31., 1., K. E.: ’Vilma holland királynő’. Nemzeti 
Újság, 1938. augusztus 31., 5–6.; sz. n.: ’Vilma hollandi királynő’. Nemzeti Újság, 
1938. szeptember 4., 1.; sz. n.: ’Vilma királynő 40 éves uralkodása’. Népszava, 1938. 
augusztus 25., 8.; sz. n.: ’Augusztus 31-én ünnepli Hollandia Vilma királynő trónra 
lépésének 40. évfordulóját’. Új Nemzedék, 1938. augusztus 31., 3.

  701 sz. n.: ’Vilma királynő, kit uralkodói jubileumán most ünnepel a németalföldi nép’. 
Újság, 1938. szeptember 4., 25.

  702 sz. n.: ’A királynő jubiláris filmje’. Pesti Hírlap, 1938. szeptember 11., 34.
  703 márai Sándor: ’Hollandul’. Pesti Hírlap, 1938. szeptember 18., 7.
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A királynő jubileuma adta az apropót a róla való különleges megemlé-
kezésre is a magyar sajtóban. Már a magyarországi jubileumi megemlékezé-
sek kezdete előtt a Városok Lapja 1938. augusztus 15-ei számában dr. Széll 
Sándor főszolgabíró, heraldikai író magyar és holland nyelven írt cikkében a 
következő javaslatot tette: 

„A mostani jubileummal kapcsolatban felmerül a gondolat, nem kel-
lene-e nagyobb városaink egy-egy szebb utcáját vagy terét a hollandi 
királynőről elnevezni (Wilhelmina-út, Wilhelmina-tér).”704 

Széll a javaslatát történelmi kontextusba helyezte. Megemlítette, hogy II. 
Géza királyunk idején már érkeztek a mai Zuid-Holland (Dél-Holland) tar-
tományból telepesek Erdélybe, majd 800 évvel később a hollandok segítették 
meg a bajban lévő magyarokat. A szerző megemlékezett továbbá Michiel de 
Ruyter admirálisról is, aki a gályákra juttatott magyar protestáns lelkészeket 
szabadította ki. Széll a cikkében elvetette, hogy az újonnan átnevezendő ut-
cák a Vilma királynő nevet kapják, ahogy az korábban Budapesten történt, 
mivel a magyaros forma az idegenek számára érthetetlen lenne.705 A cikkben 
említett út egyébként nem más volt, mint a Vilma királynő út, mely a VI. ke-
rületi Terézváros és a VII. kerületi Erzsébetváros határán húzódott, korábbi 
nevén Városligeti fasorként volt ismert. Ezt az utcát a gyermekmentő akció 
miatt Budapest város lakossága 1920-ban a holland uralkodónőről nevezte 
el, és egészen 1940-ig viselte ezt a nevet.706 Széll Sándor javaslatát néhány 
héttel később ismertette a Pesti Napló is,707 sőt a hollandiai ünnepségek ide-
jén az ottani sajtó is foglalkozott vele.708

Széll Sándor cikkét egy levél kíséretében 1938. október 12-én elküldte 
a debreceni egyetem rektorához, melyben azt javasolta, hogy a kollégium 
400 éves évfordulója alkalmából Debrecenben nevezzenek el utcát a hol-
land királynőről.709 Nem volt véletlen, hogy éppen Széll tette ezt a javaslatot, 
mivel jelentős hollandiai kapcsolatokkal rendelkezett, hiszen hosszú éveken 
keresztül a rotterdami konzulátus titkára volt.710 Hazatérve Magyarországra 

  704 széll Sándor: ’Wilhelmina Regina 1898–1938’. Városok Lapja, 1938. augusztus 15., 
409–410.

  705 Uo.
  706 Budapesti utcanevek. Szerk. ráday Mihály, Budapest, Corvina, 2013., 626.
  707 sz. n.: ‘Wilhelmina Regina’. Pesti Napló, 1938. szeptember 3., 11.
  708 sz. n.: ‘Het regeringsjubileum. Een persstem uit Hongarije’. De Maasbode, 1938. 

szeptember 6., 3.; sz. n.: ’Een Hongaarsche stem’. De Tijd, 1938. szeptember 8., 2. 
  709 TtREL, II. 2. a. Tanárkari jegyzőkönyvek 23. d. 1936–1946, 1938. október 18., 91. sz.
  710 1926. május 14-én regisztrálták Rotterdamban, a konzulátus munkatársaként. A 

hollandiai adatok szerint korábban Antwerpenben lakott. Stadsarchief Rotterdam, 

1936. január 1-től az angol–holland Shell Kőolaj Rt. reklámosztálya fog-
lalkoztatta,711 ugyanitt 1942-ben társasági tisztviselőként cégjegyzési jogo-
sultságot szerzett.712 Széll szabadidejében városok történetét dolgozta fel, 
heraldikai kutatásokat végzett,713 kiterjedt levelezést folytatott magyarorszá-
gi városokkal címerek és zászlók használatával kapcsolatban,714 emellett hol-
land nyelvkönyvet is írt.715 Valószínűleg 1944-ben hunyt el, felesége, kisjókai 
Szakál Erzsébet ezután Hollandiába emigrált a gyerekeikkel, ahol André van 
Assendorp, hilversumi bíró felesége lett.716 Holland kapcsolatainak köszön-
hetően az 1947-ben indult újabb magyar gyermekmentő akció egyik szerve-
zője,717 majd Kisjókai Erzsébet néven a hollandiai magyar emigráció egyik 
jeles írónője lett.718

Széll Sándor javaslatát a rektor mind a négy karnak megküldte vélemé-
nyezésre. A hittudományi kar a szoros magyar–holland egyházi kapcsola-
toknak köszönhetően támogatta a javaslatot.719 A bölcsészettudományi kar-
ról Tankó Béla kérte ki a debreceni mérnöki és műszaki hivatal szakembere-

494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: 
bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, Inv. Nummer 
851–467. Gezinskaarten Rotterdam 1880–1940, pagina 502206. https://www.
archieven.nl /nl /zoeken?mivast=0&mizig=100&miadt=184&milang=nl&mizk_
alle=S%C3%A1ndor%20OR%20Sz%C3%A9ll&miview=tbl (hozzáférés dátuma 
2019. április 11.). A városi címjegyzékben 1931-ig fordul elő a neve. SR, 3023–72. 
Adresboeken Rotterdam, 1928, 520, 1658, 2703.; 3023–73 Adresboeken Rotterdam, 
1929, 535,1661, 2735., 3023–74 Adresboeken Rotterdam, 1930, 548, 1678., 3023–75 
Adresboeken Rotterdam, 1931, 558, 2605. A konzulátus iratai szerint 1932-ben még a 
konzulátuson dolgozott. MNL MOL, Külügyminisztérium Levéltára, Külügyi Szervek 
K 651 Rotterdami tb. Főkonzulátus b, Ügyviteli segédkönyv, 2. k. 1932. Névmutató. 

  711 MNL MOL, Shell Kőolaj Rt. Ügyvezető Igazgatóság Z 519. 2. cs. 7. tétel, A 
vezérigazgatóság részére készült pro-memoriák, feljegyzések, kimutatások 1941–1942, 
Gehaltserhöhung senior Angestellten, 1940. december 1.

  712 MNL MOL, Shell Kőolaj Rt. Közgyűlés és Igazgatóság Z 1175, 1.d. 1.cs. 1. tétel 
Közgyűlési jegyzőkönyvek (1936–1948), 1942. július 4. jegyzőkönyv.

  713 Pl.: széll Sándor: Nagyvárad, Szent László Városa. Budapest, Officina, 1940., 
széll Sándor: Városaink neve címere és lobogója: történeti és heraldikai tanulmány. 
Budapest, Vármegyei Szociográfiák Hivatala, 1941.

  714 l. Balogh Béni–PeragoVics Ferenc: ’Az esztergomi zászló’. Levéltári Szemle, (58) 
2008/3., 63–72.

  715 széll Sándor: Holland nyelvtan és társalgó. Budapest, Lingua [é. n.].
  716 Kisjókai Szakál Erzsébet egy hollandiai interjúban mesélte el, hogyan kerültek 

Hollandiába. sz. n.: ’De Hongaarse schrijfster nodigde de troonpretendend uit’. De 
Telegraaf, 1961. február 3., 2.

  717 horVáTh E.: ’»Egymás terhét hordozzátok«…’, i. m., 362.
  718  ’Kisjókai Erzsébet’. Kortárs Magyar Írók 1945–1997, Szerk. f. almási Éva, Budapest, 

Enciklopédia, 1998-2000, URL hozzáférés: http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/k/
i006762.htm (hozzáférés dátuma: 2019. április 11.).

  719 TtREL, II. 2. a. 23. d., 1938. október 18., 91. sz.
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inek véleményét, hogy melyik utcát lehetne a holland királynőről átnevezni. 
1938. december 12-én a kari tanácson a következőket jegyezték fel: 

„[…] a Vilma királynő nevéről elnevezendő útnak a jelenlegi Vilmos 
császár útnak a Simonyi úttól jobbra eső részét van szerencsém ajánla-
ni (a régi Erdősort), míg a körút baloldali, az egyetem felől eső részé-
ből az egyetem mellett a Klebelsberg, – a további részből a Tisza István 
útrészek lennének elhatárolandók a műszaki osztály terve szerint.”720

Az ügyről Csűry Bálint prodékán referált az egyetemi tanácsnak 1939 
februárjában.

„Tekintetes Egyetemi Tanács!

Dr. Széll Sándor tb. Főszolgabíró, budapesti lakos a múlt év okt. 12-
én a Rector Úr Őmagnificentiájához elküldte a Városok Lapjában 
megjelent cikkét. Ebben azt javasolja, hogy Vilma holland királynő-
ről Debrecenben utca neveztessék el. Ő Magnificentiája erre vonat-
kozólag megkérdezte a Karokat s a beérkezett véleményes jelentéseket 
477/1938-39. etsz. alatt nekem küldte meg referálás végett.
Az Orvostudományi Kar 1939. január 18-i V. rendes ülésén foglalko-
zott a kérdéssel, de az utca elnevezése ügyében nem kívánt javaslatot 
tenni.
A Jog- és Államtudományi Kar 1938. nov. 24-én tartott rendes ülésén 
az indítványt tudomásul vette s a maga részéről e kérdésben állást fog-
lalni nem látta szükségesnek.
A kérdésben csak a Hittudományi és Bölcsészettudományi kar foglalt 
állást.
A Református Hittudományi Kar 1938. okt. 18-án tartott III. rendes 
ülésén a felvetett gondolatokról rokonszenvvel értesült s a maga ré-
széről örülni fog annak, ha az illetékesek a megfelelő megoldást meg 
fogják találni.
A Bölcsészettudományi Kar 1938. november 24-én tartott III. rendes 
ülésén hozzájárult a referens: dr. Tankó Béla javaslatához. Dr. Tankó 
Béla a városi mérnöki és műszaki hivatallal egyetértőleg azt javasolta, 
hogy a jelenlegi Vilmos császár útnak a Simonyi úttól jobbra eső része, 
a régi Erdősor neveztessék el Vilma királynő nevéről.

  720 MNL HBML, VIII. 8/b. 29. d. 1938–1939, 38. sz.

Ezek alapján javaslom a következőt:
1., A magyarság régi barátja: a nemes holland nép iránti tisztelet és 
hála jeléül fogadja el a Tanács a Bölcsészettudományi Kar megindo-
kolt határozatát s pártolja azt a javaslatot, mely a régi Erdősort óhajt-
ja Vilma királynőről elnevezni.
2., Az utca ne a tőlünk idegen s a magyar nép előtt teljesen ismeretlen 
Wilhelmina királynőről legyen elnevezve, mint a gondolat első fölvető-
je akarja, hanem az egész magyarság előtt jól ismert és rokonszenvesen 
ismert Vilma királynőről, mint ahogy a Vilmos császár utat sem Wil-
helm császárról nevezte el annak idején Debrecen városa.
Fogadja a Tekintetes Egyetemi Tanács kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Debrecen, 1939. február 15. Dr. Csűry Bálint s.k. egyetemi tanár, pro-
dékán.” 721

Debrecenben a holland királynőről utca elnevezésének volt egy másik 
szála is. Néhány héttel Széll Sándor cikkének megjelenése után, 1938. szep-
tember 4-én, a Tiszántúli Független Újságban Maizner János hírlapíró ha-
sonló kezdeményezést tett. Uccát Vilma királynőről című cikkében leírta, 
hogy Hollandia és Magyarország között évszázados kapcsolatok léteznek, 
említi a gályarab-szabadító De Ruyter admirálist, a hollandiai egyetemeken 
tanuló magyar peregrinusokat, a hollandok támogatta gyermekmentő ak-
ciót, illetve az elmúlt évek fontos történéseit, holland újságírók látogatását 
Debrecenben, a Nyári Egyetemen tanuló magyar diákokat, illetve a kollé-
gium 400 éves jubileuma alkalmából avatandó holland díszdoktorokat. Ez 
utóbbi esemény és a holland királynő uralkodásának jubileuma alkalmából 
sok száz egykori diák és sok ezer debreceni református nevében kérte a deb-
receni városi vezetőket, hogy utcát vagy teret nevezzenek el Vilma királynő-
ről.722 A cikk sehol sem hivatkozik Széll Sándor javaslatára, mivel azonban 
nagyon hasonló gondolatokat fogalmaz meg, feltételezhetjük, hogy Maizner 
ismerte Széll cikkét, és az ott elindított kezdeményezést támogatta, noha a 
polgármesterhez küldött leveléből úgy tűnik, mintha ez saját ötlete lenne: 

„[…] lapunk a ’Tiszántúli Független Újság’ hasábján egy mozgalmat 
indítottam el abban az irányban, hogy Debrecen város bölcs és álta-
lam is nagyraértékelt vezetői Őfelsége Vilma királynő, Hollandia ki-
rálynőjéről a város belterületén utcát nevezzenek el. Hírlapi akcióm 

  721 MNL HBML, VIII.1/a. 18. k., 261. sz.
  722 sz. n. [maizner János]: ’Uccát Vilma királynőről’. Tiszántúli Független Újság, 1938. 
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mellett írásban is ezen az úton kérem Méltóságod szíves intézkedését, 
hogy még a Holland [sic!] miniszterelnöknek debreceni díszdoktorrá 
való avatását megelőzően Debrecenben Vilma királynőről utca nevez-
tessék el.”723

Az egyetemen keresztül induló kezdeményezés és a Tiszántúli Független 
Újság hasábjain tett javaslat az ügy eldöntésében legilletékesebb embernél, 
dr. Kölcsey Sándornál, Debrecen szabad királyi város polgármesterénél ért 
össze. Az egyetem rektora megküldte a karok által tett javaslatot, azzal a 
kéréssel, hogy jelölje ki a polgármester, melyik utcát lehetne átnevezni.724 Az 
ügyben lassan haladt a döntéshozatal. Hollandiában már lezajlottak a jubi-
leumi ünnepségek, az 1938-as kollégiumi jubileumot is el kellett halasztani, 
majd végleg elnapolni, így talán a holland uralkodónőről való utcaelneve-
zés sem tartozott a szorosan vett városi prioritások közé. A polgármester 
megbízásából az üggyel foglalkozó Zádor Gyula felkérte a Déri Múzeum 
igazgatóját, Sőregi Jánost, hogy tegyen javaslatot arra vonatkozóan, melyik 
utca viselhetné Vilma királynő nevét. Mindeközben az egyetem Klebelsberg 
Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterről is szeretett volna utcát 
elneveztetni. A Vilma királynő és a Klebelsberg utca a Vilmos császár körút 
különböző szakaszait érintette volna, így a múzeumigazgató válaszában a 
két ügyet össze is kapcsolta:

„Tisztelettel és hálával emlegetjük mindenkor a nemes hollandokat és 
jubiláló királynéjukat, azonban nem tartom múlhatatlanul szükséges-
nek, hogy Debrecenben utcát nevezzünk el Vilma királynőről.
Egy királynőről nem éppen illik valamely mellékutcát elnevezni, a 
szorosabb értelemben vett belvárosban pedig az eddig kialakult tör-
ténelmi vonatkozású uccaneveket [sic!] meg kell őrizni, sőt az idegen 
vonatkozásúakat lehetőleg magyar vonatkozásúvá kell tenni. Inkább 
Budapest hivatott arra, hogy külföldi előkelőség megtisztelése céljából 
utcáit elkeresztelje, vidéki város csak másodsorban jöhet tekintetbe.
Ha azonban mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy Vilma királynő-utca 
legyen Debrecenben, legcélszerűbbnek tartanám, ha a Klebelsberg-ut-
ca elnevezéssel kapcsolatban adott javaslatomat vennék figyelembe: 
osztassék a Vilmos Császár körút 4 szakaszra; egy szakasz viselhetné 

  723 MNL HBML IV. B. 1406/b Debrecen város Polgármesteri Hivatalának iratai. Általános 
közigazgatási iratok 192. d. 1939:4314–5159, 4614/39. sz. irat

  724 MNL HBML, IV. B. 1406/b Debrecen város Polgármesteri Hivatalának iratai. 
Általános közigazgatási iratok 192. d. 1939:4314–5159, 4614/39: 23908. sz. irat, 
1939. május 12.

az eredeti nevet, egy szakasz, az egyetem előtti, a Klebelsberg nevet és 
a harmadik szakaszt lehetne ez alkalomból Vilma királynő-körútnak 
nevezni. Talán éppen az a szakasz volna a legmegfelelőbb, mely a Si-
monyi úttól jobbra kezdődik.”725

Az ügy további folytatása innentől kezdve kissé zavaros. 1938. decem-
ber 13-án az a határozat született, hogy az irattár 1939. november 15-én 
az iratokat terjessze be.726 1939. május 25-én dr. Vida Szűcs Imre műszaki 
tanácsos határozata szerint az utca elnevezésével kapcsolatos iktatmányt és 
mellékletét, illetve a 38571/1938.VII. számú ügyiratokkal együtt folyó év 
november 15-én be kellett terjeszteni.727 23908/1939. számmal Vilma király-
nőről utca elnevezését az irattárnok be is terjesztette, és mert a hivatkozott 
határozat ellen az iktatókönyvek szerint fellebbezés nem történt, az jogerőre 
emelkedett.728 Tényleges lépések az utca átnevezésével kapcsolatban azon-
ban továbbra sem történtek. 1940. február 5-én a polgármester megbízottjá-
nak aláírásával a Vilma királynőről és gróf Klebelsberg Kunóról elnevezen-
dő utcával kapcsolatban az a határozat született, hogy az iratokat további 
intézkedésig irattárba kell helyezni és erről a műszaki ügyosztályt értesíteni 
kell.729 

Sajnos ezek után az utca átnevezésével kapcsolatos hírek megszakadnak, 
további iratok az ügyben nem kerültek elő. A Vilmos császár körút kijelölt 
szakaszát végül nem nevezték el Vilma királynőről, legalábbis Debrecen vá-
ros utcanévkataszterében730 erre utaló nyom nincs. Nyilván a városnak a 
háborúban az utcanevek megváltoztatásánál komolyabb problémákkal kel-
lett megküzdenie, a háború után pedig Debrecenben az új politikai beren-
dezkedésben ideológiai alapon történt az utcanévadás, és jelentős változások 
történtek az utcák átnevezésében is főleg 1945 és 1956 között.731 A szovjet 
berendezkedést kiépítő Magyarországon pedig már nem volt arra lehetőség, 
hogy egy nyugat-európai uralkodónőről Debrecenben utcát nevezzenek el. 

  725 MNL HBML, VIII. 700. A Debreceni Déri Múzeum iratai (1902–1970). Iktatott 
iratok 27. d. 463/938. sz.

  726 MNL HBML, IV. B. 1406/b 192. d. 1939:4314–5159, 4614/39: 38571/1938 VII.
  727 Uo., 4614/39:23908/1939. VII.
  728 Uo., 4614/39: 53178.
  729 Uo., 4614/39: 53178, 53194/1939 VII.
  730 Balogh László: Debrecen város utcanévkatasztere. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltár, 2007. 
  731 Balogh László: ’Debrecen utcaneveinek változása a kezdetektől napjainkig’. In: 

Debrecen város utcanévkatasztere. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 2007., 
16.
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III.3.3. Bátori Sigray Mihály élete és emlékezete

Az 1938-as megemlékezésekhez kapcsolódik Sigray Mihály portréjának 
megörökítése Debrecenben. A kollégium egykori diákja, sok más kora újko-
ri diáktársával ellentétben nem peregrinusként, hanem katonaként került ki 
Hollandiába. Neve egészen az 1938-as ünnepségsorozatokig nem került elő, 
ekkor azonban családja kezdeményezésére és finanszírozásával emléktáblát 
helyeztek el a kollégium belső udvarán.

III.3.3.1. Sigray Mihály élete 

A Sigray család nevét adó település Szepes vármegyében, Szepesolasziból 
Szepesváralja felé vezető út mentén fekvő Zsegra község volt, melyet régi 
források Sigra alakban emlegetnek. A család első név szerint ismert őse Já-
nos comes volt, aki Sigra településen házat építtetett, majd 1275-ben az ot-
tani egyháznak malmot és rétet ajándékozott.732 Kempelen Béla valamivel 
későbbre, 1284-re teszi a család első említését. Könyvében azt írja, hogy a 
szepesi káptalan szerint kiállított okmányban Petrus de Sigra fiai a berze-
viczei Berzeviczy család ősével határjárási pert folytattak, majd a Sigra patak 
melletti Rudna peresföldet bejárva a határokat megállapították és az egész 
birtokot a Sigrai családnak ítélték, mint „ősi, az elődöktől emberemlékezetet 
felülmúló régi korból háramlott birtokát”.733 A családnak a 17. században 
három nagyobb ága ismert: a Dunántúlon élő ág Felső- és Alsósurányi elő-
névvel bárói, majd grófi rangot nyert.734 A második ágból 1637-ben Sigray 
János Zsegrán kapott adományt.735 Erről az ágról Benkó Imre úgy tudja, 
hogy Zemplénbe származtak el,736 Kempelen szerint Szepes és Sáros megyék-
ben éltek és a Zsigrai előnevet használták. Az első és második ág a katolikus 
vallást követte.737 A harmadik ág a török hódítások, német hadjáratok és a 
kuruc szabadságharcok következtében végül Szabolcs vármegyében, Bátor 
és Nyírbátor környékén telepedett le, és a bátori előnevet kezdte használni. 
A család ezen ága a református vallást vette fel.738 

  732 Benkó Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt. Nagykőrös, Ottinger, 1908, 
281.

  733 kemPelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet, Budapest, Grill Károly Kv., 1915, 
341.

  734 Benkó I.: Nemes családok…, i. m. 281.
  735 Uo., 281.
  736 Uo., 281.
  737 kemPelen B.: Magyar nemes…, i. m. 342.
  738 Uo., 342.

A bátori Sigray családból származott Márton fia, Mihály 1705 körül szü-
lethetett.739 A debreceni kollégiumban a törvényeket 1726. szeptember 17-én 
írta alá.740 1726-ban és 1732-ben mint tógátus diákot classis praeceptornak, 
vagyis az alsóbb osztályok tanítójának alkalmazták.741 A kollégiumi tanul-
mányai elvégzése után 1732-ben Kecskemétre, majd egy évvel később Nagy-
kőrösre került rectornak (a partikuláris iskola tanítójának).742 Mielőtt Pest 
vármegyében letelepedett volna, Szabolcs vármegye karaitól és rendjeitől 
kérte nemessége igazolására testimoniális kiállítását, melyet az Újfehértón 
tartott megyei közgyűlés 1730. július 13-án számára ki is adott.743 A ne-
mesi bizonyítványt Pest, Pilis, Solt vármegye 1736. szeptember 2-án tartott 
közgyűlése kihirdette, majd bejegyezték a vármegye igazolt nemesei közé.744 
Nagykőrösön megnősült, Kőrösi Kovács István helyi közbirtokos és Bozó 
Ilona lányát, Sárát vette feleségül 1734. február 23-án.745

Bátori Sigray Mihály a Szegedinác Péró-féle felkelés idején állt először 
katonának. A felkelés előzménye, hogy a török háborúk után a déli határőr-
vidék katonái elvesztették korábbi kiváltságaikat, és ez komoly feszültsé-
get szült, de közvetlen kiváltó oka a Habsburgoknak az ortodox szerbekkel 
szembeni katolizációs politikája volt. A szerbek saját pátriárkát követeltek, 
de vallási vezetőt III. Károly (1711–1740) csak a katolikus hitre való át-
téréssel volt hajlandó engedélyezni. Péró és más határőrvidéki kapitányok 
Bács és Szerém vármegyék lakóit fegyverbe hívták, a mozgalmukhoz szerbek 
mellett a korábban katonáskodó, majd jobbágyi sorba került magyarok is 
csatlakoztak.746 A lázadók ellen Halász Péter felsőbb rendeletre Nagykőrös 
és Kecskemét városát is harcba hívta. Sigray Mihály önként csatlakozott 
Halász seregéhez, és a kőrösi csapat strázsamestere lett.747 Gvadányi, Taaffe 
és Orczy tábornokok vezette királyi haderő nyugatról és északról próbálta 
bekeríteni a felkelők seregét. A lázadást végül leverték, Pérót és a felkelés 
vezetőit 1736 áprilisában halálra ítélték.748

  739 Nyírbátori keresztelési anyakönyvek csak 1749-től állnak rendelkezésre, így pontos 
születési idejét nem tudjuk. 

  740 Intézménytörténeti források…, i. m., 401. Nr. 5041. Sigrai Bathori Michael néven.
  741 kemPelen B.: Magyar nemes…, i. m. 342. 
  742 Uo., 342.
  743 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282. Az eredeti dokumentum ma is megvan a család 

tulajdonában. Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény).
  744 Sigray Mihály személyes okmányai 1730-1748 (magángyűjtemény).
  745 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282.
  746 Tarján M. Tamás: 1735. április 27. Kirobban a Szegedinác Péró-féle felkelés. www.

rubicon.hu (hozzáférés dátuma: 2020. febr. 23.)
  747 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282.
  748 Tarján M. T.: 1735. április 27…, i. m.
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Sigray Mihály a hadakozásból hazatérve már nem tanárként folytatta pá-
lyafutását, hanem a városi közéletben vállalt közbirtokosként szerepet, vá-
rosi szenátornak is megválasztották. A település közéletében való részvétele 
viszont nem volt sikeres. Benkó Imre a nagykőrösi családokról szóló köny-
vében leírja, hogy Sigray a tanáccsal összeütközésbe került.749 Ez a történet 
a Sigray családban szájhagyományként tovább élt, ugyanis Benkó könyvé-
nek megjelenése után Bátori Sigray Pál – ügyvéd, Pest megyei földbirtokos, 
alispán, Sigray Mihály egyenes ági leszármazottja – Benkó Imréhez intézett 
levelében leírta, hogy 

„Sigray Mihály – egyszer a nagykőrösi tanácsülésben a város főbírájá-
val összeszólalkozott, amikor a főbíró úr annyira megfeledkezett ma-
gáról, hogy a Mihály úr kalapját a fejéből kikapta és a nyitott ablakon 
át az utcára kidobta, amiért viszont a Mihály úr a főbírót felpofozta, 
és hogy az ebből előre látható kellemetlenség is befolyással lett volna a 
katonasághoz való beállására”. 

Sigray Pál azzal a kéréssel fordult Benkóhoz, hogy a vitára vonatkozó 
adatokat küldje el családi irattára számára.750 Benkó november 4-én kül-
dött válaszlevelében tudatta, hogy a tanácsi jegyzőkönyvben „az összeütkö-
zés módja nincs leírva […], hanem csak a tanács megtorló intézkedése”.751 
Benkó szerint a konfliktus valamikor 1736 novemberében történhetett, vagy 
legalábbis a tanács ekkor ítélkezett az ügyben,752 a következőképpen: 

„Sigrai Mihály káromkodó és helytelen magaviseletéért, kivált a Ne-
mes Város Főbíráján publice tett motskos és kisebbítő tselekedeteiért 
és következhető gonoszoknak eltávoztatásáért a Tanácsbul kitiltatik 
közönséges akaratbul és többé Tanácsbéli személynek nem esmértetik. 
Minthogy pedig némellyek a Nemes Tanács közül jelen nem voltanak, 
hanem midőn eő kegyelmek maguk voxakat fogják adni ezen matériá-
ban circumstantialiter a Város Protocollomában improtocoltáltassék, 
accedálván ez is a circumstantiához, hogy a most élő Becsülletes Ta-
nácsbéli Személlyek életében nem acceptáltatik, azután élő személyek 
lássák, quid facturi essent.
Die 29 Novembris N. Nyári Mihály, Kecskeméti György, Katona Ger-
gely, Barta János és Bajomi Péter Uraimék mint becsülletes Tanácsbéli 

  749 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282
  750 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Bátori Sigray Pál levele Benkó Imréhez, 1908. október 30.
  751 Uo., Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 4.
  752 Uo., Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 22.

Személlyek ezen fellyebb megírt dologban voxai is accedáltak, hogy 
Sigrai Mihály ennekutánna eő kegyelmektül Tanácsbéli Személlynek 
nem fog esmértetni.”753

Nagyon szigorú döntést hozott tehát a városi tanács, hiszen a határozat 
értelmében a még élő tanácstagok életében nem vehették vissza Sigrayt ma-
guk közé. Talán igaza volt Sigray Pálnak, hogy ez a konfliktus késztethette 
arra ősapját, hogy a földbirtokosi életforma helyett a katonaságot válassza. 
Sigray Mihály későbbi életéből fennmaradt források nem igazolják a városi 
tanács döntésének jogosságát, mivel azokból egy bátor katona, szerető férj 
és istenfélő ember képe bontakozik ki, ezért a tanács szigorú döntése mögött 
talán személyes bosszút is sejthetünk. 

Sigray tehát hamarosan katonának állt a Mária Terézia trónra lépését 
követő osztrák örökösödési háború kirobbanásakor. Az uralkodónő Pálffy 
János tábornagyot nevezte ki Magyarország vezénylő tábornokának, aki a 
sziléziai porosz támadás hírére 1741. január 26-án több dunai vármegyét 
fegyverbe szólított. Pozsony, Komárom, Győr és Pest vármegyék, valamint 
a Jászkun Kerület 2741 embert állítottak ki, akiket Beleznay, Halász Péter, 
Festetics, Ghilányi, Baranyay és gróf Eszterházy István vezetésével Sziléziába 
küldtek.754 Sigrayt Halász Péter ezredében 1741. április 8-án kapitánynak 
választották meg a megyei rendek életfogytig, havi 60 forintos fizetéssel.755 
Feltehetőleg kitüntette magát a harcokban, ugyanis 1741. július 4-én a hadi-
tanácstól Pozsonyban kelt paranccsal a Beleznay-féle huszárezredbe kapott 
kinevezést mint királyi lovas százados (königlicher Rittmeister).756 Ezzel a 
döntéssel a felkelő nemesi seregből az állandó hadseregbe vették át, ahol 
ezután 75 hónapon keresztül szolgált.757 

A Beleznay-féle huszárok 1742 tavaszán Brünn (ma Brno, Csehország-
ban), majd május 20-án a morva-sziléziai határ mentén Kranowitz (ma Krza- 
nowice, Lengyelország), Troppau (ma Opava, Csehország) és Ratibor (ma 
Racibórz, Lengyelország) környékén harcoltak.758 Ebből az időszakból is-
mert Sigray két levele, melyeket feleségéhez írt. Az első 1742. április 12-én 

  753 Uo., Benkó Imre másolata a nagykőrösi tanács 1736. november 21-én kelt 
jegyzőkönyvéből.

  754 Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 19. fejezet. III. Károly, Mária 
Terézia és II. József kora (1716–1790). www.arcanum.hu, (hozzáférés dátuma: 2020. 
február 23.)

  755 Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). Kinevezési okirat, 
kelt: 1741. április 8. 

  756 Uo. A felvételt igazoló dokumentum, kelt: 1741. július 4.
  757 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282–283.
  758 Bánlaky J.: A magyar nemzet…, i. m. 
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kelt Bruncében (Brno),759 ahol a huszárok a várat védték. Írásából a roppant 
gyöngéd, feleségével és gyermekével szeretettel törődő férj és apa képe rajzo-
lódik ki, aki örömmel fogadta neje hozzá írt levelét, és reményét fejezte ki, 
hogy kisfia, Istvánka, hamarosan kigyógyul a himlőből. Sigray a távolból is 
törődött családjával, feleségének lovakat tartott, melyeket haza akart külde-
ni, sőt egy aranyszelencét is szerzett az asszony számára. Írt a katonaságbéli 
életéről is, melyet nehéznek, de szépnek nevezett. Az egyik legszebb gon-
dolata az volt, hogy kérte feleségét, a gazdaságot a gyermekük számára jól 
gondozza, a rossz cselédeket pedig távolítsa el, míg ő pedig a távolban tesz 
meg mindent a család előmeneteléért.760

Sigray csapatai a sziléziai-morva határvidékről déli irányba vonultak, 
mert június 8-án már Fulneckből (ma Fulnek, Csehország) írt haza levelet, 
mely település Olomouc és Ostrava között helyezkedik el. A korábbi levelé-
ben említett lovakat hazaküldte azzal, hogy felesége vagy adja el őket, vagy 
ajándékozzon kettőt báró Orczy, kettőt pedig Podmaniczky úrnak. Kérte 
továbbá, hogy felesége küldjön neki egy jó lovat, süveget és csizmákat, illetve 
viselje gondját a hazaküldött fegyvereinek és ágyneműinek.761

Az osztrák örökösödési háború egyik szakasza 1745-ben VII. Károly 
császár és bajor választófejedelem halálával gyakorlatilag véget ért. Fia, III. 
Miksa József végleg lemondott az osztrák tartományokról, elismerte a Prag-
matica Sanctiót, és vállalta, hogy a császárválasztáskor Mária Terézia férjé-
re, Lotharingiai Károly toscanai nagyhercegre szavaz, akit 1745. szeptember 
13-án választottak német-római császárnak.762 

A magyar huszárokat a korban igen nagyra tartották, így VII. Károly 
szolgálatába is került egy magyar huszárezred Frangepán Gergely vezény-
lő ezredes vezetésével. Amikor VII. Károly fia, III. Miksa József békét kö-
tött Mária Teréziával, akkor az apjától örökölt huszárezredet átengedte az 

  759 Brunce települést Kállay Kálmán a Sigray-emléktábla avatása során tartott beszédében 
Brüsszellel azonosította. Brunce vagy Brünce Brünn-nek/Brunónak a korban használt 
másik neve volt. A Beleznay-féle huszárezred mozgása is – melyben Sigray Mihály 
ekkor még szolgált – azt támasztja alá, hogy Sigray ekkor még Morvaországban volt. 
’D. Dr. Kállay Kálmán kollégiumi igazgató emlékbeszéde’. In: Bátori ’Sigray Mihály 
emléktáblájának ünnepélyes felavatása a debreceni Kollégiumban 1941. június 
8-án. Debrecen, Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Könyvnyomda-vállalata, 1941, 7.

  760 ’Sigray Mihály két levele feleségéhez, ns. Kőrösi Kovács Sára asszonyhoz. I. Brunce, 12-
ik Ápr. 1742’. In: A ’Sigray alapítvány emlékünnepe Nagykőrösön 1911. szeptember 
10. napján. Nagykőrös, Ottinger, 1912, 47. 

  761 ’Sigray Mihály két levele feleségéhez, ns. Kőrösi Kovács Sára asszonyhoz. II. Fulneck, 
8-án Juni 1742. In: Uo., 49–50.

  762 Bánlaky J.: A magyar nemzet…, i. m.

Egyesült Németalföldi Tartományoknak 1745. október 2-án, akik az osztrák 
örökösödési háborúban Mária Terézia szövetségesei voltak. A sereg 8 com-
pániából, 480 lovasból és még 10 emberből, összesen 490 emberből állt. 
A Frangepán-ezred 1745. november 15-én Brüsszelbe került helyőrségbe. 
Az Egyesült Tartományok szolgálatában gyalogsági tábornokként szolgáló 
Waldeck Károly Ágost Frigyes herceg a magyar ezred tiszti állásairól maga 
akart rendelkezni, amivel Frangepán nem értett egyet. Waldeck Frangepán 
Gergelyt 1746 szeptemberében fogságba vetette, ahonnan csak 1747 febru-
árjában szabadult. Közben a magyar ezred élére Waldeck herceg Eszterházy 
Pál Antal grófot nevezte ki. Az ezred tisztikarában Frangepánon kívül még 
három magyar nevű tiszt neve fedezhető fel: Ertsey Mihály kapitány, Molnár 
Péter kapitány és Szelepcsényi hadnagy. A magyar ezred most már a hol-
landok kötelékében szolgált az osztrák örökösödési háborút lezáró 1748-as 
aacheni békéig.763 

A békét követően a magyar huszárezred sorsa is bizonytalanná vált. A 
holland általános rendi gyűlés (Staten-Generaal) fontolgatta az ezred szabad-
ságolását, de IV. Vilmos helytartó, úgy tűnik, mégsem akart megválni a ma-
gyar huszároktól, hanem 1749. január 19-én 12 500 aranyforintért megvette 
őket a bajor választófejedelemtől.764 A magyar ezredet IV. Vilmos átszer-
vezte, a 8 magyar compánia 6 compániájából létrehozta 1748. április 3-án 
az úgynevezett „állami huszárezredet” (Regiment Huzaren van den Staat), 
melynek élére az ő ajánlatára a hollandiai rendek Sigray Mihályt nevezték ki 
vezénylő ezredesnek (Colonel Generaal) 1748. április 10-én, aki még aznap 
esküt is tett. Sigray egyébként már március 26-tól kezdve ideiglenesen be-
töltötte ezt a posztot.765 Korábbi csapatától, a Beleznay-huszároktól annak 
vezére, gróf Teleki Sámuel 1748. március végén engedte el. Teleki nagyon 
szép szavakkal búcsúztatta egykori katonáját: 

„Sigray Mihály úr hetvenöt hónapig szolgált lovasszázadosként a pa-
rancsnokságomra bízott dicsőséges Beleznay huszárezredben, és ezen 
idő alatt őkirályi és őcsászári fenségét hűségesen, bátran és fáradhatat-
lanul szolgálta ütközetekben és nyílt csatákban, mindenkor nemcsak 

  763 nagy Zsigmond: ’Sigray Mihály és a hollandusok magyar ezrede.’ In: A ’Sigray 
alapítvány emlékünnepe…, i. m., 39–40. 

  764 Uo., 41.
  765 nagy Zsigmond: ’Vezénylő ezredessé kinevezése’. In: A ’Sigray alapítvány 

emlékünnepe…, i. m., 95. Az eredeti függőpecsétes dokumentum a család tulajdonában 
van, ennek alapján készítette el Nagy Zsigmond a könyvben is publikált fordítást. 

III. Huszadik századi holland kapcsolatok



186

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

187

frissen és bátran, hanem mindenekelőtt finom, úri módon is viselke-
dett, ahogy az egy becsületes, tisztességes tiszthez illik.”766 

A szédületes karrier csúcsát három nappal később, április 13-án érte el, 
amikor IV. Vilmos helytartó előterjesztésére az egész állami huszárdandár 
kapitányává (Capitein bij het Corps hussaren van den Staat) nevezték ki. A 
hűségesküt április 29-én tette le.767 Ennek az állami huszárezrednek a legna-
gyobb része magyar és református lehetett. Sigray alatt ezredes volt Sándor 
Gergely, alezredes Patonay Salamon, kapitányok: báró Waha József, Szalay 
János, Sándor János, Asztalos Ferenc, főhadnagy: Gyarmathy Mihály, had-
nagyok: Erdéllyi Iszák, Roboz István, Ember Mihály, Nagel Sámuel, Roth 
Zsigmond, zászlósok: Eötvös Ferenc, Kenessey Péter, Kintses Mihály, Pintér 
János, Roboz Ferenc, Földvári István. 

A Frangepán-féle ezred két másik compániáját IV. Vilmos az állami huszár- 
ezredtől különválasztotta, és ezeket Jean François de Collignon alezredes, 
valamint Luckner Miklós őrnagy vezénylete alá rendelte. 1749. április 3-án 
ehhez a két compániához csatolták még Zsarnóczay János száz huszárból 
álló századát, illetve Jean Pierre Constant gyalogos-dragonyos századát, az 
egész együtt alkotott egy holland corpst, melyre Sigray dandárkapitánysága 
szintén kiterjedt. Ezt a két compániából álló corpst 1749. szeptember 29-án 
elbocsátották. A Sigray alá tartozó állami huszárezred viszont még fennma-
radt 1752-ig. Az általános rendi gyűlés (Staten-Gerenaal) 1751. december 
22-én a magyar huszárezred feloszlatása mellett döntött, de Sigray 1752-ben 
még részt vett a helytartó, IV. Orániai Vilmos temetésén.768 Ezek után Sigray 

  766 „[…] Herr Michael ’Sigray fünf undt Siebentzig Monath lang als Rittmeister bey dem 
meinem Commando allergnädigst anvertrauten löbl. Belleznayschen Hussaren Regiment 
gedienet, auch während dieser Ziet wieder allerhöchst Ihre Kays. Köngl. Mayest. sich 
her vorzeigte feindt treu, tapfer undt ohnermündet in all Vorgefallenen aller Höchsten 
Herrn diensten als nemblichen Commando Scharmützeln wie auch öffentlichen 
Feldschlachten jederzeit nicht nur allein munter und tapfer verhalten, sondern auch 
vor all andern sich woll Distingvirt undt her vorgethan solcher gestalten undt zwar, 
wie es Einem Ehrliebendt und Braven Ober Officier wollanstehet.”  nagy Zsigmond: 
’Sigray Mihály kinevezési okmánya’. In: A ’Sigray alapítvány emlékünnepe…, i. m., 
85. (fordította B. R.)

  767 nagy Zsigmond: ’Kapitánnyá (dandártábornokká) kinevezése’. In: A ’Sigray 
alapítvány emlékünnepe…, i. m., 97–98. Az eredeti függőpecsétes dokumentum a 
család tulajdonában van.

  768 nagy Zs.: ’Sigray Mihály és a hollandusok’…, i. m. 45–46. Nagy Zsigmond szövege 
F. de Bas ezredes 1910. január 31-én Hágában kelt levelén alapszik. A vezérkar 
hadtörténeti archívumától. 58. sz. Tárgy: Sigray Mihály. Sigray család iratai, Sigray 
Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény).

Mihály is hazatért, majd a források alapján annyi bizonyos, hogy 1755-ben 
már nem élt.769

Katonai pályafutása során nemcsak a hadakozással foglalkozott Sigray, 
hanem verseket is írt. Benkó Imre, majd Nagy Zsigmond is közölték Sigray 
Mihály imáját,770 mely a harcmezőn küzdő, bűnbánatot gyakorló ember fo-
hászkodása az Úristenhez. A vers érdekessége, hogy a strófák kezdőbetűit 
összeolvasva Sigray Mihály nevét adják ki.

III.3.3.2. Sigray Mihály emlékezete

Sigray Mihály élettörténetének első feldolgozása Benkó Imre nevéhez fűző-
dik, aki a Nagykőrösön 1848 előtt élt nemesi családok történetéről írt köny-
vet.771 Az ő munkája adta az ösztönzést bátori Sigray Pálnak, hogy Benkó 
segítségével 1908-ban utánajárjon Sigray Mihály és a nagykőrösi bíró közöt-
ti konfliktus történetének.772 Néhány évvel később, 1911-ben Nagykőrösön 
ünnepelték Sigray Mihály fiának, Sigray Istvánnak a gimnázium számára 
1810-ben bejegyzett alapítványát. Ebből az alkalomból nagy ünnepséget 
szerveztek Nagykőrösön, az elhangzott beszédeket pedig 1912-ben kiad-
ták.773 Bár a könyv jórészt Sigray Istvánról és alapítványáról szól, Sigray 
Mihályról is készült tanulmány. Sigray holland vonatkozású adatait Benkó 
Imre kérésére – a fentebb a holland tanszék alapításával kapcsolatban em-
legetett – Nagy Zsigmond gyűjtötte össze, aki el is kezdte a hadtörténeti 
kutatást, és 1908. április 10-én felvette a kapcsolatot F. de Bas holland ve-
zérkari ezredessel, aki a hágai hadtörténeti levéltár igazgatója volt. Nagy 
kérte, hogy ha létezik, juttassa el hozzá Sigray Mihály arcképét, amire tu-
dományos célból volt szüksége a neki megbízást adó Benkónak.774 F. de Bas 
ezredes már április 25-én válaszolt, és elküldte az 1745-ben holland szol-
gálatba került Frangepán vezette huszárezred tisztjeinek listáját, melyben 

  769 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 284.
  770 Uo., 283–284. és nagy Zsigmond: ’Sigray Mihály imája’. In: A ’Sigray alapítvány 

emlékünnepe…, i. m., 101–102.
  771 Benkó I.: Nemes családok…, i. m., 282–284.
  772 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Bátori Sigray Pál levele Benkó Imréhez, 1908. október 30.; Benkó Imre levele Bátori 
Sigray Pálhoz, 1908. november 4.; Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. 
november 22. 

  773 A ’Sigray alapítvány emlékünnepe…, i. m.
  774 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Nagy Zsigmond levele Benkó Imrének, Debrecen, 1908. április 10. 

III. Huszadik századi holland kapcsolatok



188

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

189

sem Halász Péter, sem Sigray Mihály neve nem szerepelt.775 Az ezredes azt 
is tudatta, hogy a régi németalföldi katonák képét nem örökítették meg, de 
elküldte a IV. Vilmos helytartó temetését ábrázoló kép- és leírásból készí-
tett akvarellt, amely a bajor (ténylegesen) magyar huszárok vezénylő tisztjét 
ábrázolta, tökéletesen hűen másolt uniformisban.776 Mivel 1748-ban Sigray 
kapta meg a magyar huszárezred kapitányi címét, ezért Nagy Zsigmond úgy 
vélte, hogy a Hollandiából elküldött kép magát Sigray Mihályt ábrázolta.777 
A felvetés jogos, amennyiben Sigray a helytartó 1752-es temetésén még a 
magyar huszárcsapat kapitánya volt, erre vonatkozóan azonban nincsenek 
biztos információink. Mindenesetre ez a kép lett Sigray elfogadott portréja, 
és a későbbi ábrázolásához is ez szolgált alapul. F. de Bas ezredes alapos 
kutatómunkát végzett a hadtörténeti levéltárban az Egyesült Tartományok 
kötelékében szolgáló magyar huszárokra vonatkozóan. Eredményeit Nagy 
Zsigmond használta fel a Sigray alapítványról szóló könyvben.778

Elsősorban Nagy Zsigmond munkáján alapszanak Bevilaqua-Borsody 
Béla beszámolójának Sigrayra vonatkozó részei is. A szerző bevezetőjében 
foglalkozott a huszár szó etimológiájával és röviden a magyar huszárság 
történetével, majd rátért a magyar lovas szellem európai meghonosodására, 
különösen is Sigray Mihály életére, hazai és külföldi katonai tevékenységére. 
A Sigrayra vonatkozó rész új kutatást nem tartalmazott, csak az ismert szak-
irodalmat foglalta össze.779

Sigray Mihály emlékezete később összefonódott a Debreceni Református 
Kollégium 1938-ra tervezett 400 éves jubileumával. A Kollégiumi Jubileumi 
Végrehajtó Bizottság 1938 januárjában ajánlati felhívást intézett bronzöntő 
műhelyeknek, mivel a Bizottság úgy határozott, 

„hogy a Kollégium 400 éves jubileuma alkalmából a Kollégium föld-
szinti árkádja alatt 22 db. bronzdomborművet helyez el. A bronzdom-
bormű mérete = 50 x 75 cm. A dombormű anyaga a szokásos ne-
mes szoborbronz, és legalább 5 mm. vastagságúra öntendő. A felső 

  775 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 
Naamlyst van het Regiment Beyersche Huzaren van Graaf van Frangipani in het jaar 
1746, daarna Sándor in het jaar 1752. 

  776 Uo. F. de Bas levele Nagy Zsigmondhoz (Nagy Zsigmond magyar fordításában, keltezés 
nélkül, de valószínűleg: Hága, 1908. április 25.). 

  777 nagy Zs.: ’Sigray Mihály és a hollandusok’…, i. m., 46.
  778 Uo., 50. és nagy Zsigmond: ’Sigray kinevezési okmányainak átirata és fordítása’. In A 

’Sigray alapítvány emlékünnepe…, i. m., 81–98.
  779 BeVilaqua-Borsody Béla: ’A magyar lovaskultúra és a XVII–XVIII. század európai 

könnyűlovassága. A holland huszárság megszervezése’. Szent György Képes Sportlap, 
1930. január 10., 10–14.

és alsó élszegély közepén a falbaerősítés [sic!] céljából 10 cm. hosszú 
kovácsolt vascsappal látandó el. A dombormű cizellálása a gipszmin-
tának megfelelően végzendő, s patinát a szobrászművész által megha-
tározandó színben kell készíteni. Az öntvényen javításnak nem szabad 
lennie. Amennyiben tehát az öntésnél némi hiba állana elő, az egész 
dombormű újra öntendő. A Bizottság a domborművek gipszmodeljeit 
[sic!] nagyrészt f. évi április 15-én, némelyiket néhány nappal később 
bocsátja az öntöde rendelkezésére, s az öntésnek olyan ütemben kell 
folynia, hogy a cizelált [sic!] és patinás dombormű f. évi július hó 1-én 
a Kollégium igazgatóságához beszállíttassék; azokat a Bizottság 3 nap 
alatt átveszi és az előállítás költségét az öntödének egy összegben kifi-
zeti.”780

A plaketteken megjelenő nevekről november során egyeztettek. Csikesz 
Sándor – a Jubileumi Végrehajtó Bizottság elnöke – Nagy Sándor és Gá-
borjáni Szabó Kálmán tanárokat, valamint Borsos József műszaki tanácsost 
kérte fel 1937. november 8-án, hogy tegyenek 35–40 főről javaslatot a „Kol-
légium tanárai, legkiválóbb diákjai és a magyar református egyház körül ál-
talában érdemeket szerzett kiváló egyének közül”, akikből végül 22 személyt 
fog a Bizottság kiválasztani és megörökíttetni a plaketteken.781 Nagy Sándor 
1937. november 15-én a következő neveket küldte el:

„szempont: kollégiummal valamely címen szoros kapcsolatban legyen, 
vagy a kollégiummal közelebbi viszonyban nem voltak, de működésük 
során sokat foglalkoztak vele.
I. Professzorok, tanárok:
Maróthy [sic!] György, Hatvani István, Sinai Miklós, Budai Ézsaiás, 
Sárvári Pál, Péczely József, Kerekes Ferenc, Ercsei Dániel, Vecsey Jó-
zsef, Szűcs István, Lugossy József, Révész Imre, Révész Bálint, Balogh 
Ferenc
II. Jóltevők /alapítók/:
Bocskay István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Apafi Mihály, Thö-
köly Sabbás, Cseh-Szombathy József, Kövesdy János, Szártóry Imre, 
Ármós Bálint, Jámbor Ferenc
III. Egyéb vonatkozású kiválóságok:
Domokos Lajos, Péchy Imre, Br. Vay Miklós, Gr. Dégenfeld József, Gr. 

  780 A szöveg átirata az eredeti helyesírást követi. Debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtár Kézirattára (továbbiakban DRKNK) R 2811/27. Plakettek.

  781 Uo.
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Dégenfeld Imre, Tisza Kálmán, Gr. Tisza István, Szoboszlai Pap István, 
Balogh Péter, Baltazár Dezső, Szenci Molnár Albert, Mándi Márton 
István, Pálóczy Horváth Ádám, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Sza-
bolcska Mihály, Jókay Mór, Baksay Sándor.”782 
 
1937. november 30-án a Kollégiumi Végrehajtó Bizottság a következő 

döntést hozta:

„Bizottság kimondja, hogy csak olyanoknak a nevei jöhetnek szóba, 
akiknek arcmásait ismerjük és csakis elhunytak. Élők egyáltalában 
nem jöhetnek számításba. Ezek szerint a következő nevek örökíten-
dők meg: Szegedi Kiss István, Bethlen Gábor, Rákóczi György, Apaffi 
Mihály, Maróthy [sic!] György, Hatvani István, Sinai Miklós, Szik-
szai György, Domokos Lajos, Mándi Márton István, Budai Ézsaiás, 
Péczely József, Kazinczy Ferenc, Kerekes Ferenc, Lugossy József, Tö-
rök Pál, id. Révész Imre, Jókai Mór, Baksay Sándor, Balogh Ferenc, 
Dégenfeld József, Ady Endre.”783

Ahogy látjuk is, Sigray Mihály neve még a 35–40 fős listában sem sze-
repelt. A plaketteket neves művészek: Beck Ödön Fülöp, Borbereki Kovács 
Zoltán, Debreceni Tivadar, Medgyessy Ferenc, Nagy Sándor János, Pásztor 
János, Pátzay Pál tervezték. A terveik alapján Baumgartner József bronzön-
tödéje készítette el a plaketteket, melyek 1938. augusztus 18-án érkeztek 
meg Debrecenbe.784 A kollégium emlékérem kiadásáról is határozott. A Jubi-
leumi Végrehajtó Bizottság 1938. április 30-án döntött arról, hogy a Berán 
Lajos által tervezett érem kivitelezését támogatja: 

„Az érem egyszerű, nyugodt és nemes vonalai miatt és mivel kifejezte 
főképen azt a gondolatot, hogy a Kollégium, mint főiskola az életnek 
nevelt imádkozó és dolgozó férfiakat.” 

Beránt értesítették, hogy a Bizottság elfogadta az Állami Pénzverde aján-
latát az érmeverésre vonatkozólag, és elhatározta 250 darab 80 mm-es és 
1000 darab 40 mm-es bronzérme készíttetését.785 Szintén Beránt bízták 
meg jelvények tervezésével is.786 A kollégium nagyszabású ünnepségét, me-

  782 Uo.
  783 Uo.
  784 Uo.
  785 Uo.
  786 DRKNK, R 2811/8. Érem és jelvény.

lyet 1938. október 4–5-re terveztek, a szeptember végén Münchenben zajló 
négyhatalmi tárgyalások határozata miatt – mely szerint Csehszlovákia ha-
tármenti Szudéta-vidékét a Német Birodalomhoz csatolták – elhalasztották. 
A külföldi vendégeknek nem volt tanácsos elhagyniuk hazájukat, csak na-
gyon kevesen vállalkoztak közülük a debreceni útra. A kollégium jubileumá-
ról így október 4-én csak egy szerény házi ünnepség keretében emlékeztek 
meg. A huszonkét bronzplakettet is ekkortól kezdve lehetett megtekinteni a 
kollégium belső udvarán.787

A Sigray családhoz eljutott a plakettek híre. A korábban Sigray Mihályról 
szóló anyagokat gyűjtő Sigray Pál idősebbik fia, Béla, levélben fordult Csi-
kesz Sándorhoz. Ebben említi, hogy öccse, István, részt vett a Debrecenben 
megrendezett Református Világkongresszuson788 (1938. augusztus 23-án),789 
ahol arról értesült, 

„hogy a Debreceni Református Kollégium 400 éves fennállása ünnepe 
alkalmából, régi jeles volt növendékeinek emlékét, akik az életben erre 
kellő érdemeket szereztek, a Kollégium folyosójának boltívei alatt el-
helyezendő bronz domborművekkel örökítik meg”.790 

A levélben Sigray Béla leírja, hogy ősapja az ősi református kollégiumból 
nevelkedvén, innen tudományos felkészültségén kívül erős kálvinista hitet, 
vasakaratot és kötelességtudást vitt magával ki az életbe. A továbbiakban 
bemutatta életét Nagykőrösön és részletesen ismertette katonai pályafutását 
is. Sorait a következőkkel zárta:

„Amennyiben Méltóságod úgy találná, hogy Bátori Sigray Mihály vitéz 
haditetteivel a magyar vitézség hírének külföldön való gyarapításával 
elegendő érdemeket szerzett arra, hogy a debreceni Református Kollé-
gium jelesei között emléke megörökíttessék, azért is, hogy a fiatalság-
nak példát szolgáltasson, azért is, hogy ezáltal is symbolizálva legyen 
az évszázadokon át tartó holland-magyar barátság éppen Debrecen-
ben, ahol ezen összeköttetéseknek egy szép emléke van Ruyder [sic!] 
tengernagy miatt a magyar gályarabok emlékoszlopán, mély tisztelettel 

  787 csohány J.: ’A korszakváltás…’, i. m., 278.
  788 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Bátori Sigray Béla levele Csikesz Sándorhoz (é. n.).
  789 koVács Kálmán Árpád: ’Katolikus-protestáns felekezeti viták a Szent István-i örökség 

körül 1938-ban’. www.rucbicon.hu (hozzáférés dátuma: 2020. február 27.).
  790 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Bátori Sigray Béla levele Csikesz Sándorhoz (é. n.), i. m.
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felajánljuk öcsémmel, Sigray Istvánnal együtt, hogy bronzplakettjét a 
többivel azonos kivitelben azonnal elkészíttetjük és felállíttatjuk ha 
még lehet most, ha pedig az ünnepségek közelsége a végleges felállítás-
nak most akadálya lenne, akkor az ünnepségek után.
Elfogadás esetén kérjük Méltóságodat, méltóztatna velünk mielőbb 
közölni, hogy a meglévőket melyik művész készítette, hogy az még 
lehetőleg a jubiláris ünnepségekre elkészíthető és felállítható lenne.”791

A fent idézett levélnek csak az évszám nélküli vázlata maradt fenn, de a 
szövegből kiderül, hogy azt valamikor 1938. augusztus végén vagy szeptember 
folyamán küldhették el. A kéréssel mégis csak jóval később, az ünnepség után, 
1939. január 30-án foglalkozott a Végrehajtó Bizottság. A döntés szerint: 

„Bizottság a Sigray féle plakettre vonatkozólag kimondja, hogy ameny-
nyiben a Kollégium számára ez semmi vonatkozásban újabb megter-
heltetést nem jelent, a család ajánlatát elfogadja azzal, hogy teljesen 
az eddigi kollégiumi plakettek méretében és kivitele szerint készíten-
dő.”792

Két év múlva a család értesítette Révész Imre püspököt, hogy elkészült 
a relief, melyről képet is küldtek neki. A püspök Jakucs István kollégiumi 
igazgatót kérte fel az ajándék átvételére, illetve felhatalmazta, hogy levélben 
mondjon köszönetet Bátori Sigray István országgyűlési képviselőnek. A püs-
pök maga is köszönetét fejezte ki Sigray Istvánnak, majd felajánlotta, hogy 
intézkedik az emléktábla elhelyezéséről, de az avató ünnepséget csak május 
végén vagy június elején tartják meg, egybekötve a kollégiumi nappal, melyre 
Ravasz László püspököt is meghívják.793 Még ugyanezen a napon Révész 
levelet küldött Ravasz Lászlónak, melyben leírta, hogy Ravasz az 1938-ra 
tervezett kollégiumi ünnepségek fő szónoka lett volna, ezért felkérte, hogy el-
maradt beszéde helyett tartson beszédet azon a debreceni református úriasz-
szonyok által szervezendő nagytemplomi hangversenyen, melyen a várossal 
kívánják megismertetni a kollégium helyzetét. Az esemény lebonyolítására 
május 23. és június 9. közötti időpontot jelölt meg.794 Az emléktábla-ava-

  791 Uo. 
  792 DRKNK, R 2811/37. Végrehajtóbizottság iratai.
  793 TtREL, I. 1. e. Elnöki iratok 83. doboz (Révész Imre iratai, 1941). 127. sz. Révész Imre 

levele Jakucs Istvánhoz, Révész levele Bátori Sigray Istvánhoz, mindkettő 1941. január 
31-én kelt.

  794 TtREL I. 1. e. 83. d. (Révész Imre iratai, 1941). 123. sz. Révész Imre levele Ravasz 
Lászlóhoz, 1941. január 31.

tás és a nagytemplomi hangverseny időpontját végül 1941. március elején 
június 8-ra tűzték ki. A püspök Sigray Istvánt arra kérte, hogy küldjön ér-
tesítést arról, kikre számíthatnak a családból.795 Az ünnepség kezdésének 
időpontja, május 14-én derült ki, délután 5 órában állapodtak meg, s hogy 
Kállay Kálmán egyetemi tanár, a kollégium igazgatója mellett Sigray István 
tart beszédet a család nevében. Azt is tudatta vele, hogy ezen a napon az 
emléktábla felavatása után egy másik rendezvényre is sor kerül,796 ugyanis 
délután hat órától a Nagytemplomban a Debreceni Kálvinisták Templom- 
egyesülete gyűjtést rendez a kollégium számára, ennek alkalmából egy or-
gonaszám hangzik el, majd a Templomegyesület meghívására Ravasz László 
és Révész Imre püspökök tartanak beszédet.797 Sigray István válaszlevelében 
leírta, hogy a család részéről a bátyja, dr. Sigray Béla fog beszédet monda-
ni mint a család legidősebb tagja. Jelen lesznek továbbá Sigray Sándor és 
Sigray László unokatestvérek, Jalsoviczky Károly nyugalmazott államtitkár, 
Jalsoviczky Zoltán pénzügyminisztériumi miniszteri tanácsos, Jalsoviczky 
Tibor vk. őrnagy unokatestvérek, dr. Tóth Béláné mint Sigray István nővé-
re, vitéz Lipcsey Márton ny. tábornok, országgyűlési képviselő, dr. Markos 
Béla Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának igazgatója és dr. 
Emszt Gyula, akik Sigray István unokaöccsei, végezetül vitéz Szelke József 
ny. huszárezredes, Sigray István unokatestvére. Sigray István a maga részéről 
feleségével, valamint Pál nevű fiával kívánt megjelenni.798 Révész Imre püs-
pök a Sigray család tagjait június 8-án délután kettőkor a kollégium konvik-
tusában tartott ebédre invitálta, és kérte, hogy az ünnepségeken résztvevő 
családtagok végleges névsorát legkésőbb június 5-ig küldje el. Tudatta azt is, 
hogy az emléktáblát elkészítő Berán Lajost is meghívta.799 Nem volt véletlen 
Berán választása a Sigray-emlékmű elkészítésére. Ő készítette a jubileumi 
ünnepségek érmeit és megtervezte a jelvényeket. Berán valóban kapott le-
velet a püspöktől, de már két hete tartó lázas betegsége miatt a meghívást 
nem tudta elfogadni.800 A püspök arra kérte Sigray Istvánt, hogy vendégeivel 

  795 Uo., 259. sz. Bátori Sigray István levele Révész Imréhez. 1941. március 7.; Révész Imre 
levele Bátori Sigray Istvánhoz, 1941. március 10.

  796 Uo., 474. sz. Révész Imre levele Báthori Sigray Istvánhoz, 1941. május 14.
  797 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Belépőjegy.
  798 TtREL I. 1. e. 83. d., 474. sz. Báthori Sigray István levele Révész Imréhez, 1941. május 

16.
  799 Uo. Révész Imre levele Bátori Sigray Istvánhoz, 1941. május 23. 
  800 Uo. 475. sz. Révész Imre levele Berán Lajoshoz, 1941. május 14.; Berán válasza 1941. 
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együtt otthonában jelenjenek meg fél kettőkor.801 A püspök a Sigray család 
részéről kiválasztott szónokot, Sigray Bélát egy külön neki címzett levélben 
személyesen is meghívta.802

A gondos előkészítés után június 8-án avatták fel a reliefet. A táblán Sig-
ray portréja látható, melynek alapjául F. de Bas levéltár-igazgató akvarellje 
szolgált. A portré alatt holland és magyar nyelven a következő szöveg ol-
vasható: „Michiel de ’Sigray, capitein by het corps hussaren van de Staaten 
der Vereenigde Nederlanden, 1748. Bátori ’Sigray Mihály, a Németalföldi 
Egyesült Államok magyar huszár brigadérosa 1748-ban. Élt 1705–1755-ig. 
A Debreceni Collegium növendéke 1726–1732-ig.” Az ünnepségen a kollé-
giumi Kántus énekelte a XLVI. zsoltár 1. versét, majd Révész Imre püspök 
nyitotta meg az ünnepélyt és üdvözölte a megjelenteket. Beszédében Beth-
len Gábor gondolatát idézte, miszerint „tudománnyal és fegyverrel is küzd-
jünk”. Révész megemlékezett azokról a debreceni diákokról, akik életüket 
és vérüket adták a hazáért, ha kellett, a török ellen harcolva, ha kellett, Rá-
kóczi szabadságharcának adtak támaszpontot. Lelkesen csatlakoztak 1848-
ban lovas és gyalog nemzetőrök közé, majd később az első világháborúból 
is kivették a részüket. Sigray Mihály szolgálatát pedig azért tartotta különle-
gesnek, mert külföldön szerzett becsületet az „európai hírű magyar katonai 
szellemnek”.803 Ezt követően Kállay Kálmán kollégiumi igazgató mondott 
emlékbeszédet. Kállay kiváló holland kapcsolatokkal rendelkezett, hiszen ő 
maga is tanult Utrechtben, majd az első világháború utáni protestáns gyer-
mekmentő akció egyik fő szervezője lett.804 Kállay ismertette Sigray Mihály 
életrajzát, külön kitért arra, hogy a hollandok – akik hajós nép – a száraz-
földi hadviselésben a könnyen mozgó huszárságra helyezték a hangsúlyt, így 
a poroszok, franciák, olaszok és dánok mellett ők is a magyar huszárságban 
látták a követendő példát. Kállay utalt arra is, hogy a tudományok mellett 
most egy katona emlékén keresztül tudják szorosabbra fűzni a kapcsolatot, 
Sigray emléktáblájával a holland állam címere is felkerült a kollégium falá-
ra.805 A család részéről a dombormű felállítását kezdeményező Sigray Béla 
beszélt. Örömének adott hangot, hogy a kollégium, mely „jellemes, gerinces 
magyar ifjúságot” nevelt, hajlandó volt Sigray Mihály emlékét megörökíteni, 
„bronzképmásának a tradícióktól sugárzó tisztes falai között, érdemes volt 

  801 Uo. 478. sz. Révész Imre levele Báthori Sigray Istvánhoz, 1941. június 5.
  802 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

D. Dr. Révész Imre és felesége meghívója Sigray Bélának címezve.
  803 ’D. Dr. Révész Imre püspök megnyitó beszéde’. In: Bátori ’Sigray Mihály 

emléktáblájának …, i. m. 3–5.
  804 Vágási K.: ’Kállay Kálmán…’, i. m., 382–383.
  805 ’D. Dr. Kállay Kálmán kollégiumi igazgató…’, i. m. 9, 13.

diákjai és nagyjainak emlékművei sorában helyet adni méltóztatott”.806 A 
kollégium részéről végezetül Jakucs István címzetes igazgató szólt. Sigray 
Mihállyal kapcsolatban kiemelte, hogy „egyik példája annak, hogy a magyar 
fajban olyan kiválóságok rejtőznek, amelyek a külföld elismerését is kivívják; 
egy külföldi állam bízta meg a kiváló katonát lovasságának megszervezésé-
vel”.807 Az ünnepség lezárásaképpen a Kántus elénekelte a Himnuszt.808

A korabeli debreceni és tiszántúli sajtó is megemlékezett az emléktáb-
la avatásáról. Bár az események után közvetlenül tudósítottak, sajnos fájó, 
hogy a lapok mindegyike közölt hibás információt. A Debreczen és a Tiszán-
túl talán egymástól vették át az adatokat, mert szövegszerűleg is nagyon 
hasonlítottak és pontosan ugyanabban a dologban tévedtek. A Debreczeni 
Újság-Hajdúföld az avatás előtt egy nappal már beszámolt a közelgő ese-
ményről,809 majd 10-én, kedden fényképet közölt a résztvevő Ravasz Lász-
lóról, Révész Imréről és Kállay Kálmánról.810 A Debreczen az avatás napján 
röviden összefoglalta Sigray életét, kiemelve a hollandiai katonai karrierjét. 
A lap – egyébként rosszul – úgy tudta, hogy Mihály tett alapítványt a (nagy-
kőrösi) kollégiumban, de ez valójában majd csak a fia nevéhez fűződik. Az 
újság azt is kiemelte, hogy az emléktáblát a család saját költségén készíttette 
el és adományozta azt a Debreceni Református Kollégiumnak. Végül felso-
rolták a köszöntőket mondókat.811

Június 10-én ugyanez a lap közölte az ünnepségen résztvevők névsorát.812 
A cikk a beszédek legfontosabb gondolatait foglalta össze. Bár a család ne-
vében Sigray Béla beszélt, a lap összekeverte testvérével, Sigray Istvánnal, 
így ennek az utóbbinak tulajdonította a családi megemlékezést, és a lap sze-
rint Jakucs István kollégiumi igazgató is Sigray Istvánnak köszönte meg az 
emléktáblát, holott valójában az egész családnak.813 A Tiszántúl szintén jú-

  806 ’Dr. Bátori ’Sigray Béla beszéde a család nevében’. In: Uo., 14–15.
  807 ’Jakucs István kollégiumi c. igazgató záróbeszéde’. In: Uo., 20.
  808 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Meghívó. 
  809 sz. n.: ’Bronz emléktáblát lepleznek le a Kollégium udvarán’. Debreczeni Újság-

Hajdúföld, 1941. június 7., 6.
  810 sz. n.: ’Cím nélkül’. Debreczeni Újság-Hajdúföld, 1941. június 10., 3.
  811 sz. n.: ’A kollégiumi diákból holland huszártábornok lett, majd kollégiumi 

alapítványtevő’. Debreczen, 1941. június 8., l. n.
  812 A névsor: Ravasz László püspök a feleségével, Lossonczy István főispán a feleségével. 

A család részéről a korábban tervezettnél kevesebben jelentek meg, csak dr. Sigray 
Béla földbirtokos, dr. Sigray István országgyűlési képviselő és felesége, Sigray Sándor, 
Sigray László a feleségével, Jalsoviczky Károly nyugalmazott államtitkár, Jalsoviczky 
Zoltán minisztertanácsos, vitéz Szelke József huszárezredes, leszármazottak.

  813 sz. n.: ’Bátori Sigray Mihály hollandiai hős emléktáblájának felavatása a Kollégiumban’. 
Debreczen, 1941. június 8., l. n.
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nius 10-én számolt be az emlékmű átadásáról. A Debreczenhez hasonlóan 
a Tiszántúl is megemlítette a magas rangú résztvevőket, majd összegezte a 
beszédeket, tévesen Sigray Istvánt nevezve meg a család részéről a köszöntő 
elmondójának.814 

Annak ellenére, hogy a hazai országos sajtóban nem jelent meg cikk az 
eseményről, a holland protestáns közösség érdeklődést mutatott az emlék-
tábla avatása iránt. Az 1850-ben alapított református újság, a De Heraut 
[A Hírnök] – mely 1886 és 1945 között Hollandia szigorú református egy-
házának (Gereformeerde Kerken in Nederland) legfontosabb újságja volt815 
– 1941. augusztus 31-én jelentette meg Kállay Kálmán beszámolóját a deb-
receni eseményekről. Kállay kiemelte Sigray katonai érdemeit, aki Hollan-
diában a lovagság haditudományát adta tovább, hangsúlyozta Sigray mély 
vallásosságát, valamint versét, melyet a holland himnusz utolsó versszakával 
hasonlított össze. A holland–magyar protestáns kapcsolatok három mér-
földkövét említve, az első kettőben Hollandia nyújtott segítő kezet: Michiel 
de Ruyter megszabadította a gályarab prédikátorokat, majd az első világhá-
ború után elindult a gyermekmentő akció. Mellettük évszázados kapcsolato-
kat jelentett a két ország között a magyar diákok hollandiai peregrinációja. 
Az emléktáblával most már Hollandia is helyet kapott a kollégium panthe- 
onában, amelyen Sigray képe mellett a holland címer is látható. Végül a 
cikkíró kifejezi abbéli reményét, hogy a magyar–holland kapcsolatok csak 
még inkább erősödnek, ha sok magyar diák fog érkezni a hollandiai Vrije 
Universiteitre tanulni.816 Kállay cikkét Révész Sigray Istvánnak is elküldte.817

A kollégium, bár az emléktábla létrehozását anyagilag nem támogatta, de 
az avatáson elhangzott beszédeket meg kívánta jelentetni, noha a költségeket 
ezúttal sem vállalta. Révész Imre 1941. július 16-án levelet írt Sigray István 
országgyűlési képviselőhöz, melyben elküldte neki Kállay Kálmán megjelent 
beszédét818, és kérte, hogy közölje vele a beszédek különlenyomatával kap-
csolatos kívánságait, valamint küldjék el Sigray Béla köszöntőjét is. Megí-

  814 sz. n.: ’A Bárory-‘Sigray-emléktábla leleplezése a Kollégiumban’. Tiszántúl, 1941. 
június 10., 5. 

  815 Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodiken, De Heraut. https://bnpp.hdc.
vu.nl/catalog/4118, (hozzáférés dátuma: 2020. február 28.)

  816 W.: ’Hongarije. Banden met Nederland’. De Heraut, 1941. augusztus 31., l. n. 
Szeretném köszönetemet kifejezni Esther van de Pannénak és Annyke de Jongnak a 
cikk megszerzésében nyújtott segítségükért.

  817 TtREL I. 1. e. 84. d. (Révész Imre iratai, 1941)., 757. sz. Révész Imre levele Báthori 
Sigray Istvánhoz, 1941. aug. 27.

  818 d. dr. kállay Kálmán: ’Sigray Mihály emléktáblájának leleplezésén mondott 
emlékbeszéd. Tartatott a debreceni református Kollégium udvarán 1941. június 8-án’. 
Debreceni Protestáns Lap, 1941. július 1., 107–108. és Uo. 1941. július 15., 177–178.

gérte, hogy saját és Jakucs István beszédét is közölni fogják.819 Sigray István 
kissé megkésett válaszában azért szabadkozott, hogy bátyja a beszéd szö-
vegét elvesztette, és még nem sikerült augusztus közepéig az újat megírnia. 
Még azt is felajánlotta, hogy nyomtassák ki a beszédeket, és a család külön, 
ugyanolyan formátumban elkészítteti Sigray Béla beszédét, és a kettőt majd 
később összefűzik. Augusztus 7-én a püspök még 15 nap haladékot adott, 
mivel jobbnak látta, ha a füzet egyben készül el.820 A kollégiumigazgató Ja-
kucs István szintén kapott a püspöktől levelet, melyben beszéde leadását sür-
gette.821 A Sigray Bélának adott haladék lejárt, a püspök még két finoman 
kérlelő levelet küldött Sigray Istvánhoz, az utolsó leveléhez csatolta a nyom-
da állásfoglalását, hogy tovább már nem tudnak várni.822 Sigray Béla szep-
tember 19-én küldte el a szövegét, és mentegetőzött, hogy gazdaságában sok 
gonddal küzdött, illetve vármegyei és egyéb közügyek túl sok kötelezettséget 
róttak rá. Az emléktábla képét is elküldte a kasírozáshoz, saját részre száz 
különlenyomatot kért, valamint még annyi elkészítését, amennyit Révész jó-
nak látott. A nyomtatás teljes költségét a család vállalta magára.823 Az első 
füzetet október 25-én küldte el Révész püspök Sigray Bélának.824 A 75 pen-
gőből kinyomtatott füzeteket Sigray Béla a családon belüli és Budapesten élő 
notabilitásoknak, Révész Imre a debrecenieknek juttatta el. Révész ezenkívül 
elküldte a Sigray család számára Ravasz püspöknek a Nagytemplomban jú-
nius 8-án tartott előadás szövegét is.825

A megjelent füzet iránt Markó Árpád hadtörténész, Hadik András élet-
rajzírója, is érdeklődött, mivel – ahogy ezt a püspöknek is megírta – Sigray 
nevével Hadik életrajzának megírása során nem találkozott, viszont szívesen 
készített volna a Magyar Katonai Szemlében egy tanulmányt a személyéről 
és a németalföldi szerepléséről.826 A tanulmány el is készült, de csak az addig 

  819 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 
Révész Imre levele bátori ’Sigray Istvánhoz, Debrecen, 1941. július 16., illetve TtREL 
I. 1. e. 84. d., 697. sz. Révész Imre levele Báthori Sigray Istvánhoz, 1941. július 16.

  820 Uo., 751. sz. Báthori Sigray István levele Révész Imréhez, 1941. augusztus 4., Révész 
Imre levele Báthori Sigray Istvánhoz, 1941. augusztus 7.

  821 Uo., 757. sz. Révész Imre levele Jakucs Istvánhoz, 1941. augusztus 8.
  822 Uo., 757. sz. és 883. Révész Imre levele Sigray Istvánhoz, 1941. augusztus 27. és 

szeptember 16.
  823 Uo., 1026. sz Sigray Béla levele Révész Imréhez, Budapest, 1941. szeptember 19. 
  824 Uo., Révész Imre levele bátori ’Sigray Bélához, 1941. október 25.
  825 Sigray család iratai, Sigray Mihály személyes okmányai 1730–1748 (magángyűjtemény). 

Révész Imre levele bátori ’Sigray Bélához, 1941. november 1. 
  826 TtREL I. 1. e. 84. d., 1112. sz. Markó Árpád levele Révész Imréhez, 1941. november 
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megjelent szakirodalmat foglalta össze, önálló kutatást Markó a témában 
nem végzett.827

Sigray emléktáblájáról legutóbb 2016. június 16-án Ormosi László írt 
a református kollégium gyűjteményeit bemutató írásában. Ismertette Sigray 
Mihály életét, majd katonai pályáját, végül kitért az emléktábla avatására, 
több rövidebb idézetet is közölt az avatáson elhangzott beszédekből.828

Sigray Mihály, egykori kollégiumi diák, majd nagykőrösi földbirtokos, 
kiváló katona, mélyen hívő protestáns ember, szerető férj, gyermekével törő-
dő családapa neve sajnos az utókor számára már kevéssé ismert, bár nagyon 
fontos szereplője a 18. századi magyar és hollandiai huszárok történetének. 
A holland–magyar kapcsolatok kutatásába – éppen Sigraynak köszönhetően 
is – egészen új színt hozhat a hadtörténeti vonatkozású témák feltárása.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni dr. Kertészné Sigray Máriá-
nak, bátori Sigray Mihály egyenes ági leszármazottjának, hogy lehetővé tette 
számomra ősapja történetének kutatását a családi archívumban. 

  827 markó Árpád: ’Sigray Mihály, magyar-holland huszárezredes’. Magyar Katonai 
Szemle, (12) 1942/6., 702–704.

  828 ormosi László: ’Értékeink nyomában: Bátori Sigray Mihály reliefje a Kollégium 
udvarán. Ezredével együtt megvette az uralkodó’. Hajdú-Bihari Napló, 2016. június 
16., 4.

Sigray Mihály feltételezett portréja (A ’Sigray alapítvány emlékünnepe 
Nagykőrösön 1911. szeptember 10. napján. Nagykőrös. 1912. l. n.)

III. Huszadik századi holland kapcsolatok



200

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

201

Sigray Mihály emléktáblája a Debreceni Református Kollégium udvarán 
(fotó: Bozzay Réka)

ÖSSZEGZÉS

Munkámban primer és szekunder források alapján vizsgáltam Debrecen is-
koláinak Hollandiához fűződő viszonyát. Már a módszertani felvetésben vi-
lágos volt, hogy a probléma összetett, mivel sokféle vizsgálati szempontnak 
kellett egyszerre érvényesülnie, ami alapvetően a tág időkeretből adódott. 
A bőven mért időintervallumra azért volt szükség, mert csak a peregrináció 
vizsgálata Debrecen és Hollandia viszonyrendszerét tekintve szűkös lehető-
ségeket biztosított volna a munka megírásához, másrészt ebben a kapcso-
latrendszerben voltak a kora újkorban induló vizsgálati elemek – úgymint 
az évszázadokon átnyúló ösztöndíjak –, melyek viszont a 19. és 20. századi 
források elemzése nélkül befejezetlenek maradtak volna. A debreceni–hol-
land intézményi viszonylatban csendesebb 19. század után a 20. században 
bőségesen álltak rendelkezésre Debrecenben izgalmas iskolatörténeti vonat-
kozású források a Hollandiához fűződő kapcsolatok vizsgálatához.

A peregrinációs tendenciák áttekintéséből egyértelműen látszik, hogy a 
hollandiai felsőoktatási intézmények jelentős szerepet töltöttek be a deb-
receni diákok képzésében. A kollégium és a református egyház támogatta, 
ugyanakkor szigorúan ellenőrizte is a debreceniek külföldi egyetemjárását. 
Különösen igaz ez a 19. század első felére, amikor éppen a hollandiai egyete-
mek látogatását korlátozták. A ma már nyomtatásban is elérhető kollégiumi 
diáknévsor segítségével világosan megállapítható, hogy a kollégium küldő 
intézményként jelent meg a peregrináció folyamatában, és csak kis számban 
fogadott külföldi hallgatókat, hollandiai beiratkozóról pedig nem tudunk.

A debreceni diákok – a Kárpát-medencei peregrinusokhoz hasonlóan – 
alapvetően teológiai tanulmányokat folytattak Hollandiában, hiszen általá-
ban az egyházi szolgálatra való felkészülés volt a protestáns diákság körében 
az akadémiajárás legfőbb célja. Ennek megfelelően a diákokat hazavárták, 
de éppen két debreceni diák végül külföldön telepedett le. Csernák László 
életét, deventeri működését, tudományos munkásságát és Debrecenhez való 
kötődését részletesen is bemutattuk.

A peregrináció egyik kulcskérdése volt a finanszírozás. Az ösztöndíjak 
a holland rendek, iskolák, esetleg magánszemélyek jótéteményeiként jöttek 
létre. A diákoknak kifizetett összeg nem minden esetben tudta a hallgatók 
kinntartózkodását teljes egészében fedezni, mégis ezen juttatások nélkül a 
debreceni hallgatók hollandiai tanulmányai valószínűleg komoly nehézsé-
gekbe ütköztek volna. Egyetemenként különböző létszámban részesültek 
anyagi támogatásban, a legtöbb debreceni az utrechti egyetem jótéteményeit 
élvezhette a 18. század második felétől egészen a 20. századig.
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A peregrinusok közbenjárásának volt köszönhető egy debreceni tanszék 
finanszírozása, melyhez a holland hitsorsosok harminc éven keresztül járul-
tak hozzá. Az erre vonatkozó adataink jelenleg csak debreceni forrásokból 
álltak rendelkezésemre. Szintén egy korábbi debreceni peregrinusnak kö-
szönhető a kollégium közalapjába befolyt pénz felajánlása. Csernák László 
történetét eddig a róla fennmaradt holland, német és magyar nyelvű – gyak-
ran hibás adatokat közlő – életrajzából ismerhettük. A kora újkori Magyar-
országról Hollandiába irányuló peregrináció történetében az ő kinti pályája 
a legsikeresebb, de talán az egyik legszomorúbb is, mivel eredetileg nem állt 
szándékában külföldön maradni, ugyanakkor itthoni karrierlehetőségei kor-
látozottak voltak. Mivel debreceni diákról volt szó, aki ráadásul élete vége 
felé újra kapcsolatba lépett egykori iskolájával, szükséges volt hollandiai és 
magyarországi források alapján élettörténetét a már ismert adatok mellett 
kiegészíteni. Ráadásul Csernák debreceni kollégiumnak hagyományozott 
ösztöndíjáról hosszú és érdekes levelezések maradtak fenn, melyek fontos 
részletekkel egészítették ki a Csernák család kollégiumhoz fűződő viszonyát.

A 20. századra a Debrecenből Hollandiába irányuló peregrináció száma-
ránya jelentősen visszaesett, bár nem szűnt meg. A 18. századtól kezdve a 19. 
századon keresztül a vizsgált korszak végéig Utrecht egyeteme volt a legjelen-
tősebb a Stipendium Bernardinum ösztöndíjának köszönhetően.829 Emellett 
a holland szigorú református egyház (gereformeerde kerk) ösztöndíjával is 
tanult a két világháború között mintegy 40 magyar a Vrije Universiteiten 
és Kampenben,830 bár akkorra a tiszántúliak, így a debreceniek részvétele 
is minimális volt a peregrinációban.831 Ezért a 20. századi kapcsolatok ku-
tatása nem a diákok hollandiai tanulmányaira koncentrált (a számadatok 
indokolták ezt a döntést), hanem elsősorban a debreceni iskolából kiindul-
va vizsgálta a kapcsolattörténetet. Ennek megfelelően két nagyobb témakör 
határozta meg a vizsgálatokat: egyrészt a Trianon utáni trauma feldolgozá-
sa és a hollandoknak ebben játszott szerepe iskolatörténeti vonatkozásban 
(holland tanszék felállítása, első díszdoktorok kiválasztása), illetve a kollé-
gium 400 éves jubileuma, mely elsősorban a debreceni holland vonatkozá-
sú emlékhelyeket kutatta (utrechti ólomüveg ablak, díszdoktorok avatása, 
Vilma királynőről utca elnevezése, debreceni diákból lett hollandiai katona). 
A vizsgált események, bár első pillantásra talán távolinak tűnnek az első 
két fejezet témáihoz képest, mégis világosan kitűnik, hogy a peregrináció 
évszázados hagyománya igen nagy befolyással bírt a két világháború közötti 

  829 Lásd a Stipendium Bernardinumra vonatkozó részeket II. 3. 1. és II. 3. 2. 2. fejezetekben.
  830 aalders, Maarten J.: ’Magyar levéltári anyag Hollandiában’. Confessio, 2018/2., 90.
  831 Lásd: 439. lábjegyzet.

kapcsolatokra – amelyre egyébként maguk a kortársak is szívesen emlékez-
tek például az egyetem aulájában elhelyezett ólomüveg ablakkal –, illetve a 
korabeli kis számú peregrináció a két holland református egyházzal (her-
vormd és gereformeerd) való kapcsolat erősítését is célozta a díszdoktorok 
kiválasztása során. A 20. századra vonatkozó vizsgálat tehát Debrecen és 
Hollandia viszonyában nagyon változatos képet mutat, melybe igen sokféle 
téma belefért. Ennek az összeköttetésnek a jellemzője, hogy már nem egyirá-
nyú mozgást láthatunk, hanem a holland felek is szívesen, akár többször is 
meglátogatták Debrecent.

A gyermekmentő akciók, melynek feldolgozása az elmúlt években külö-
nösen nagy lendületet vett, képezik a kiindulási pontját a holland tanszék 
felállítására tett kísérletnek, mely végül financiális és személyi okokból nem 
valósulhatott meg. Különösen fontos Kuyper Katalin nevét kiemelnünk, aki 
az elkövetkező években tevékeny szerepet játszott a két ország, de még a 
Debrecen és Hollandia közötti kapcsolatok elmélyítésében is.

A holland díszdoktorok kitüntetése a világháborúk közötti időszak két 
fontos kapcsolódási pontja mellett a protestáns hittestvérekkel való szoli-
daritás megerősítését is biztosította. Különösen igaz ez a speyeri birodalmi 
gyűlésre való 1929. évi megemlékezéssel kapcsolatban. A díszdoktorok kivá-
lasztásában nem feltétlenül csak az egyetemi vagy kollégiumi akarat, hanem 
gyakran országos politikai és egyházi megfontolások is szerepet játszhattak. 

A Debrecenből Hollandiába irányuló peregrinációnak köszönhető az 
utrechti egyetemet ábrázoló ólomüveg ablak elkészítése, mely a kortársak 
szerint az egyetemhez fűződő évszázados kapcsolatoknak volt köszönhető, 
valójában sokkal inkább egyetempolitikai érdekeket szolgált. Ennek oka a 
kora újkorban alapított Stipendium Bernardinumban és az utrechti tanárok 
debreceni és általában magyar diákok iránti szimpátiájában keresendő. A 
debreceni 1938-as megemlékezés mellett meg kell említenünk az 1936-os 
utrechti 300 éves jubileum alkalmából az utrechti egyetem főépületében el-
helyezett magyar emléktáblát is, amely egy Debrecenből Utrechtbe vándorló 
magyar diákot ábrázol.

Az iskolákhoz csak lazán kötődik két emlékhely létrehozására tett kísér-
let. A gyermekmentő akciót támogató holland királynőről elnevezendő utcá-
ról a döntés természetesen túlmutatott az egyetem hatáskörén, mindazonál-
tal a hollandokhoz szorosabban kötődő bölcsészek és teológusok karainak 
teljes támogatását élvezte, akik erről írásban is nyilatkoztak. Sigray Mihály 
nem volt ugyan peregrinus, de debreceni diák volt, akinek élete legsikere-
sebb szakasza, katonai pályafutásának kiteljesedése Hollandiához köthető. 
Emlékezete – családja hathatós közbenjárásának köszönhetően – továbbra 
is fennmaradt Debrecenben, emléktábláját a kollégium belső udvarán őrzik.

Összegzés



204

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

205

Debrecen iskoláinak és diákjainak Hollandiához fűződő viszonya igen 
sokrétű volt az elmúlt évszázadok során. Noha elsőre a három téma közötti 
összefüggés nem tűnik feltétlenül magától értetődőnek, hiszen a kapcsolódá-
si pontok távol eshetnek egymástól, éppen az iskolatörténeti vonatkozások 
azok, melyek a három nagyobb fejezetet közelebb hozzák egymáshoz. Re-
mélhetőleg további debreceni és hollandiai kutatások újabb izgalmas ered-
ményekkel szolgálhatnak a jövőben.
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• Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolá-
kon 1694–1789. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 
2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 11.)

• Tenke Sándor: A Debreceni Kollégium gazdálkodása Szeremley Sámuel 
perceptor idején 1742–1771. Bölcsészdoktori értekezés. 1978. Debreceni 
Egyetemi Könyvtár. Ltsz. A 6809.

• Tering, Arvo (Bearb.): Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und 
Kurland an europäischen Universitäten 1561–1800. Köln–Weimar–Wien, 
Böhlau Verlag, 2018.

• TóTh Béla: ’A kollégium története a XVIII. században’. In: A Debreceni 
Református Kollégium története. Szerk. Barcza József, Budapest, A Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988., 
66–150.

• TóTh Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. reformált egyházkerület történeté-
hez. Debrecen, Városi Könyvnyomda, 1894.

• Vágási Katalin: ’Kállay Kálmán (1890–1959)’. In: Őrállóvá tettelek. Mű-

helytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészkép-
zés 1850–2000 közötti történetéhez. Szerk. BaráTh Béla Levente, fekeTe 
Károly, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem, 2019., 382–388.

• Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egye-
temein és akadémiáin 1560–1789. Budapest, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Levéltára, 2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkor-
ban, 12.)

• Veen, S. D. Van: Het Stipendium Bernardinum. Geschiedenis eener Ut-
rechtse Academie-beurs. Utrecht, G. J. A. Ruys, 1911.

• Vilma királynő jubileumán készült fotó a katonai díszszemléről, Nemzeti 
Újság, 1938. szeptember 4., l. n.

• W.: ’Hongarije. Banden met Nederland’. De Heraut, 1941. augusztus 31., 
l. n.

• WilschuT, Arie: De tijd van wereldoorlogen en crisis, 1900–1950. Zwol-
le, Wanders, 2006. (Kleine geschiedenis van Nederland, 9.)

• WolTjer, J. J.: De Leidse universiteit in verleden en heden. Leiden, Uni-
versitaire Pers, 1965.

• zoVányi Jenő: ’A Harderwijki Egyetem magyarországi hallgatói’, Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1891/4. sz., 433–436.

Internetes források

• ’Kisjókai Erzsébet’. Kortárs Magyar Írók 1945–1997. Szerk. f. almási 
Éva, Budapest, Enciklopédia, 1998–2000, URL hozzáférés: http://mek.
oszk.hu/00000/00019/html/k/i006762.htm (hozzáférés dátuma 2019. 
április 11.)

• ’Lugossy József.’ szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. online 
kiadás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/l/l14497.htm (hozzáférés 
dátuma: 2020. augusztus 3.)

• ’Maximilian Jäger’. Historisches Lexikon der Schweiz https://hls-dhs-dss.
ch/de/articles/014855/2007-02-05/ (hozzáférés dátuma: 2020. április 14.) 

• ’Petri Pál’. Magyar Életrajzi Lexikon, arcanum.hu (hozzáférés dátuma: 
2020. augusztus 15.)

Bibliográfia



224

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

225

• ’Stichting Stipendium Bernardinum’. https://graydongo.nl/nl/overheidse-
mioverheid-stichting-stipendium-bernardinum-utrecht-41179236 (hoz-
záférés dátuma: 2021. május 1.)

• ’Szilágyi Tönkő Márton.’ szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 
online kiadás: http://mek.niif.hu/03600/03630/html/sz/sz26642.htm 
(hozzáférés dátuma: 2020. december 1.)

• Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 19. fejezet. III. Károly, 
Mária Terézia és II. József kora (1716–1790). www.arcanum.hu (hozzá-
férés dátuma: 2020. február 23.)

• Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodiken, De Heraut. https://
bnpp.hdc.vu.nl/catalog/4118 (hozzáférés dátuma: 2020. február 28.)

• caTe, Jan Wouter, Ten https://unideb.hu/hu/node/413  (hozzáférés dátu-
ma: 2019. január 19.)

• Huis Borgele https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Borgele (hozzáférés dá-
tuma 2021. január 26.)

• koVács Kálmán Árpád: ’Katolikus-protestáns felekezeti viták a Szent 
István-i örökség körül 1938-ban’. www.rubicon.hu (hozzáférés dátuma 
2020. február 27.)

• Rudolf Slotemaker de Bruïne, https://www.parlement.com/id/vg09ll-
8pdfyv/j_r_slotemaker_de_bruine (hozzáférés dátuma: 2019. január 16.)

• Tarján M. Tamás: 1735. április 27. Kirobban a Szegedinác Péró-féle fel-
kelés. www.rubicon.hu (hozzáférés dátuma: 2020. február 23.)

• VliegenharT, Johannes F. G. https://unideb.hu/hu/node/414 (hozzáférés 
dátuma: 2019. január 19.)

Levéltári, kézirattári források, adatbázis

• magyar nemzeTi leVélTár országos leVélTára (mnl mol) 
Külügyminisztérium 
K 88, Hágai Követség
a/1, A hollandiai magyar képviselet ellátásával kapcsolatos iratok, 10. cso-
mó 7. tétel Nr 342. Van Vredenburch báró javaslata kitüntetésekre 1922. 
május 9. 
K 651 Rotterdami tb. Főkonzulátus b, Ügyviteli segédkönyv, 2. k. 1932. 
Névmutató. 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
K636, Egyetemekre, főiskolákra, tudományos intézetekre vonatkozó iratok 
(1870–) 1919–1944.
– 103. d. 
– 189. d. 
– 877. d.

Shell Kőolaj Rt.
Z 519. Shell Kőolaj Rt. Ügyvezető Igazgatóság 2. cs. 7. tétel
Z 1175 Shell Kőolaj Rt. Közgyűlés és Igazgatóság, 1.d. 1.cs. 1. tétel Közgyű-
lési jegyzőkönyvek (1936–1948), 1942. július 4. jegyzőkönyv.

• magyar nemzeTi leVélTár hajdú-Bihar megyei leVélTára (mnl hBml)
IV. A 1011/a. Magisztrátusi jegyzőkönyvek 
– 9. k.
– 17. k.
IV. B. 1406/b Debrecen város Polgármesteri Hivatalának iratai. Általános 
közigazgatási iratok 
– 192. d. 1939:4314–5159, 4614/39. sz. irat
VIII. 1/a Egyetemi Tanácsi jegyzőkönyv
– 3. k. 1919–1920/1920–1921.
– 4. k. 1921–1922/1923–1924.
– 17. k. 1937–1938.
– 18. k. 1938–1939.
VIII. 1/b Rektori Hivatal iratai
– 11. d. 1920–1921/1921–1922.
– 12. d. 1921–1922/1922–1923.
– 18. d. 1924–1925/1925–1926.
– 29. d. 1928–1929.
– 53. d. 1935–1936.
– 55. d. 1935–1936.
– 61. d. 1937–1938.
– 62. d. 1937–1938.
– 66. d. 1938–1939.
VIII. 7/a Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanácsi Jegyzőkönyvei
– 25. k. 1937–1938.
VIII. 8/b BTK Dékáni Hivatal iratai 
– 7. d. 1924–1925.
– 29. d. 1938–1939.
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VIII. 700. A Debreceni Déri Múzeum iratai (1902–1970) 
– 27. d. Iktatott iratok 463/938. sz.

• TiszánTúli reformáTus egyházkerüleT leVélTára (TTrel)
I. 1. b. Egyházkerületi közgyűlési iratok 
– 34. dossz. 
– 37. dossz. 
– 58. dossz. 
– 63. dossz. 
– 64. dossz. 
– 347. dossz. 
I. 1. cc. Elnöki iratok segédletei, 
– 18. k. Baltazár Dezső püspök feljegyzései
I. 1. e. Elnöki iratok 
– 77. d. (1939)
– 80. d. (1940)
– 83. d. (1941) 
– 84. d. (1941)
I. 1. j. 1. Külföldi akadémiákon tanult diákok iratai 
– D.1. 
– D 56. 
– D 70.
I. 3. d. Világi urak levelei (1731−1899)
– 1. d.
II. 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek (1749–1947) 
– 2. k.
– 3. k.
– 4. k.
– 6. f.
– 10. k.
II. 1. c. Kollégiumi igazgatói iratok  
– 1. d. 1750–1774.
II 1. d. Tanárkari jegyzőkönyvek 
– 2. k. 1792−1804. (Acta Curatoratus et Professoratus)
– 3. k. 1804–1831.
– 4. k. 1831−1839. (Professzori gyűlések jegyzőkönyve)
– 6. f. 1840–1841.
– 10. k. 1846–1847.
II. 2. a. Teológiai Akadémia, Tanárkari Jegyzőkönyvek
– 23. d. 1936–1946.

II. 2. c. Teológiai Akadémia, Dékáni Hivatal iratai
– 12. d. 1921–1923. 
– 14. d. 1924–1926.
– 13. d. 1923–1924.
– 18. d. 1928–1929.
– 19. d. 1929–1930.
– 31. d. 1935–1936.
– 34. d. 1937–1938.
– 36. d. 1938–1939.
– 37. d. 1938–1939.
– 41. d. 1940–1941.
II. 11. e. Kasszák számadási iratai 
– 1. d. 1771–1778. 
– 2. d.1778–1784. 
– 3. d. 1784–1788. 
– 4. d. 1788–1792.
– 5. d. 1771–1778.
– 6. d.  1778–1785.
– 7. d. 1785–1790.
– 8. d. 1790–1793.
II. 16. a. Kurátorok iratai 
– 1. d. Szeremlei Sámuel számadási iratok és okmányok (1742–1773)
II. 22. a. Alapítványi iratok 
– 10. d. Hittanfolyamot 1873-ban végzettek – Kozma István
– 17. d. Tóth Ferenc–Szabó János
– 19. Alapítványok kimutatásai (1784–1944)
II. 28. a. Főiskolai növendékek névsora (1588–1791)
II. 28. c. Főiskolai tanárok adatai (1588–1791) 

• deBreceni reformáTus kollégium nagykönyVTár, kéziraTTár (drknk)
– R 3709 „Hildebrand (Nicolaus Beets)’ Camera Obscurájából. Fordítgatja 
Dr. Nagy Zsigmond, a Debreceni ref. főgimnázium nyugalmazott tanára.” – 
Db. 1915. – Eredeti kézirat.
 – R 2811/27. Plakettek
– R 2811/8. Érem és jelvény
– R 2811/37. Végrehajtóbizottság iratai

• dea adaTBázis

A Debreceni M. kir. Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo-
mányi Karának Tanácsi Jegyzőkönyve 
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– 1921/1922.
– 1924/1925.

• Tiszáninneni reformáTus egyházkerüleT leVélTára (Tirel), sárosPaTak 
– A XII/3613. Nr. 100.
– A XVIII/6399. Nr. 211 Csernák László levele vajai Vay Istvánhoz, Deven-
ter, 1781. december 17.
– A XVIII/6657. Nr. 213. (Kelt: 1782. június 27.)
– A XXXVIII/15. Nr. 281/326. Gróf Teleki Sámuel levele 1814. november 
20.

• sigray család iraTai, sigray mihály személyes okmányai 1730–1748. 
(magángyűjTemény) 

– Bátori Sigray Béla levele Csikesz Sándorhoz (évszám nélkül)
– Bátori Sigray Pál levele Benkó Imréhez, 1908. október 30.
– Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 4.
– Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 22.
– Benkó Imre másolata a nagykőrösi tanács 1736. november 21-én kelt jegy-
zőkönyvéből
– Kinevezési okirat kelt 1741. április 8. 
– A felvételt igazoló dokumentum, kelt 1741. július 4.
– Bátori Sigray Pál levele Benkó Imréhez, 1908. október 30.
– Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 4.
– Benkó Imre levele Bátori Sigray Pálhoz, 1908. november 22. 
– Nagy Zsigmond levele Benkó Imrének, Debrecen, 1908. április 10. 
– Naamlyst van het Regiment Beyersche Huzaren van Graaf van Frangipani 
in het jaar 1746, daarna Sándor in het jaar 1752. 
– F. de Bas levele Nagy Zsigmondhoz (Nagy Zsigmond magyar fordításában, 
keltezés nélkül, de valószínűleg Hága, 1908. április 25.)
– F. de Bas ezredes levele, Hága, 1910. január 31.
– Bátori Sigray Béla levele Csikesz Sándorhoz (évszám nélkül) 
– Belépőjegy
– D. Dr. Révész Imre és felesége meghívója Sigray Bélának címezve
– Meghívó
– Révész Imre levele bátori ’Sigray Istvánhoz, Debrecen, 1941. július 16.
– Révész Imre levele bátori ’Sigray Bélához, 1941. november 1. 

• uniVersiTeiT leiden Bijzondere collecTies

Het Archief van curatoren der Leidsche Universiteit (AC)

I. De Periode voor 1812
B1. Resolutiën, Missiven, Ordonnantiën, enz.
18–36. Net-resolutiën van Curatoren (en Burgemeesters), 1574–1811.
28–83. Bijlagen tot de resolutiën, 1574–1811.
III. Archivalia, gedeponeerd bij het Archief van Curatoren
A2. Het Staten College – Bestuur
680. Acta van het College der Theologie, 1591–1729.

• gelders archief (glda)
0013 Academie te Harderwijk
2. 1. 2. 2. Register van besluiten van de curatoren, 1688 oktober–1787.
2. 1. 2. 3. Register van besluiten van de curatoren, 1788–1799.
2. 1. 3. 30. Rekeningen 25–46 van W. ten Holthe, 1728–1751.
2. 1. 3. 32. Bijlagen bij de rekeningen van W. ten Holthe, 1719–1730.
2. 1. 3. 35. Rekeningen 1–26 van R.C.W. de Wolff van Westerrode, 
1752/1753–1777/78.
2. 1. 3. 38. Rekeningen 1–10, 12–13, 19 en 24.30 van A. P. van Westervelt 
1778/79–1807.
2. 2. 1. 49. Besluiten van de Academische Senaat, 1666–1694.
2. 2. 1. 53. Besluiten van de Academische Senaat, 1732–1752.
2. 2. 1. 54. Besluiten van de Academische Senaat, 1752–1766.
2. 2. 1. 56. Besluiten van de Academische Senaat, 1784–1796.
2. 2. 2. 137. Album Studiosorum
2. 2. 2. 139. Liber recensorum, examenrooster, 1650–1753.
2. 2. 2. 140. Liber recensorum, examenrooster, 1754–1811.

0124 Hof van Gelre en Zutphen 
6020e_1738 Rechtspleging in eerste aanleg Civiele zaken, 1638. április 22. 

0452 Familie Brantsen
1.06. 0. Willem Everwijn 227. Inventaris van de nalatenschap van Susanna 
(Anna) Everwijn 1734.

2003 ORA Arnhem
250 2. dosszié: Civiele rechtspraak (1734–1736), Procesdossiers, bijlagen tot 
het gerichtssignaat van het Hoge Bank 1546–1811. 

• regionaal hisTorisch cenTrum groninger archieVen (rgcga)
46. Senaat en de faculteit van de Groningse universiteit 
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2. 1. 1. 2. 16. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1651. 
aug. 25.−1671. aug. 17.
2. 1. 1. 2. 18. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1718. 
sep. 5.−1763. sep. 3.
2. 1. 1. 2. 19. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1763. 
sep. 4.−1773. sep. 3.
2. 1. 1. 2. 20. ’Acta senatus academici’, klad-resoluties van de senaat, 1773. 
sep. 4.−1783. dec. 18.
2. 1. 1. 2. 33. ’Acta senatus academici’, net-afschrift van der resoluties van 
de academische senaat, 1765. sep. 4.−1771. sep. 4., 1770. április 21. 
2. 1. 1. 3. 45. ’Album academiae huius, habens nomina studiosorum, mani-
bus ipsorum signata’, album studiosorum, 1615−1809. 1698. aug. 25.−1809. 
okt. 6. 
2. 1. 1. 3. 46. ’Recensielijsten’, lijsten van opnieuw ingeschreven studenten, 
1765−1807.
2. 1. 1. 4. 49. ’Catalogus studiosorum qui schedulas pro obtinendo bursae 
beneficio petierunt’, lijst der bursalen, 1661−1771, 1767. szeptember 28.
2. 1. 3. 3. 138. ’Acta facultatis medicae acad. Groningo Omland.’, notulen 
der faculteitsvergaderingen en der gehouden examina, 1754−1813.

47. Curatoren van de Groningse Universiteit
2. 1. 1. 9. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college van 
curatoren, 1700. febr. 20.−1750. mei 28.
2. 1. 1. 10. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college van 
curatoren, 1749. nov. 28.–1759. okt. 8.
2. 1. 1. 11. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college van 
curatoren, 1760. april 25.–1769. dec. 30.
2. 1. 3. 12. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college van 
curatoren, 1770. jan. 16.–1775. dec. 27.
2. 1. 1. 13. „Resolutiën der heeren curatoren”, resolutiën van het college van 
curatoren, 1776. maart 2.–1791. dec. 20.
2. 1. 3. 35. Resolutiën rakende de provinciale burse, register van resolutiën 
der staten van Stad en Lande en het college van curatoren betreffende de 
burse, 1615. febr. 28. –1770. april 9.

• heT uTrechTs archief (hua) 
233 Staten van Utrecht 
232–67 Tweede reeks van de resoluties, 1720.
232–71 Resoluties, 1724–1725.

232–72 Resoluties, 1726.
232–136 Resoluties, 1794. juli–1795. jan. 19.

702-1 Stad van Utrecht 
123–36 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1733/34.
123–38 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1735/36.
123–39 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1736/37.
123–40 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1737/38.
123–41 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1738/39.
123–54 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1751/52.
123–55 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1752/53.
123–56 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1753/54.
123–57 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1754/55.
123–58 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1755/56.
123–59 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1756/57.
123–60 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1757/58.
123–61 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1758/59.
123–62 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1759/60.
123–63 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1760/61.
123–64 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1761/62.
123–65 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1762/63.
123–66 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1763/64.
123–67 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1764/65.
123–68 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1765/66.
123–69 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1766/67.
123–70 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1767/68.
123–71 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1768/69.
123–72 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1769/70.
123–73 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1770/71.
123–74 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1771/72.
123–75 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1772/73.
123–76 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1773/74.
123–77 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1774/75.
123–78 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1775/76.
123–79 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1776/77.
123–80 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1777/78.
123–81 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1778/79.
123–82 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1779/80.
123–83 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1780/81.
123–84 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1781/82.

Bibliográfia



232

Bozzay Réka: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia

233

123–85 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1782/83.
123–86 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1783. okt.–1784. jan. 
12.
123–87 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1784. jan. 19.–juni.
123–88 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1784. juli–okt.
123–89 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1784. okt.–1785. jan.
123–90 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1785. febr.–mei.
123–91 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1785. juni–okt.
123–92 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1785. mei 26.–nov. 
14. (extraordinaris)
123–93 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1785. okt.–1786. febr.
123–94 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1786. maart–april.
123–95 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1786. mei–juli.
123–96 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1786. aug.–okt.
123–97 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1786. okt.–dec.
123–98 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1787. jan.–sept. 10.
123–99 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1787. sept. 16.–okt.
123–100 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1787. okt.–1789. 
febr.
123–101 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1788. jan.–okt.
123–102 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1788. okt.–1789. 
febr.
123–103 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1789. maart–okt.
123–104 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1789/90.
123–105 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1790/91.
123–106 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1791/92.
123–107 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1792/93.
123–108 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1793/94.
123–109 Minuten van de resoluties van de vroedschap, 1794 okt.–1795. 
jan. 24.

1007–2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813–1969, deel 2. 
11026 Rekeningen van de Commissie van beheer van het door A. E. Ever-
wijn tot Sandbrink gestichte fonds ten behoeve van Hongaarse studenten in 
de theologie aan de Rijksuniversiteit over 1850–1862, met retroacta, 1734–
1738, 1849.

1352 Universiteit Utrecht, Faculteit Godgeleerdheid (1352 UU FG) 
2. 2. Archief van het Fonds Van Alphen, 1793–1952. 459. Stukken be- 

treffende het zogenaamde ’Fonds der Hongaarse Bijbels’, onder meer jaarre-
keningen, 1793–1885.
2. 3 Archief van het Stipendium Bernardinum. 466. Authentiek afschrift van 
het testament uit 1761 van Daniel Bernard Guiljamsz, 1771, met begeleiden-
de brief van de Gemeente Utrecht, 1892.
2. 7. Archief van het Fonds Anna Everwijn tot Santbrink, 1863–1950. 
– 768. Ingekomen stukken, 1863–1896.
– 769. Jaarrekeningen uit 1877–1930.
– 770. Financiële bescheiden, 1925, 1939–1950.
2. 9. Archief van het Fonds Petrus van Mastricht, 1706–1951. 779 Re-
keningen en kwietantieboek van de administrateurs van het Fonds Petrus 
van Mastrigt, 1706–1874, tevens legger van vaste inkomsten uit obligaties, 
1707–1729. 1 deel
– 3. Resoluties van faculteitsvergaderingen, 1803–1877. Nr. 129.
– 7. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit, 1877–1971.
– 10. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit, 1956.
– 11. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit. 1957.
– 21. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de faculteit. 1967.
– 153. Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de legaten van diverse 
personen ten behoeve van studenten in de theologie of in de Theologische 
Faculteit, 1878.
– 457. Stukken betreffende het beheer van diverse fondsen, 1923–1945, 
1977–1997.

• hisTorisch cenTrum oVerijssel (hco) 
ID 123 Burgerlijke Stand in Overijssel 
3122. Registers van overlijden, Aktenummer 120

ID 691 Schepenen en Raad van de stad Deventer, periode Republiek Stads-
bestuur 
4. „Prothocoll des Rades van dagelicken resolutien”. „Liber quotidianarum 
resolutionum civitatis Daventriensis”. Register van resoluties (besluiten) van 
Schepenen en Raad, 1591–1795.
– 4. 40. (12 dec.) 1774–1777 (14. feb.)
– 4. 41. 16. febr. 1777–1778 (28. aug.) 
– 4. 42. (4 sep.) 1778–1781 (16. mrt.)
– 4. 43. (18 mrt.) 1781–1783 (20. juli)
– 4. 46. (6 mei) 1788–1791 (10 mei)
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ID 692. Stad Deventer, periode Franse tijd 
1. 1. 4. Notulen van de Municipaliteit, tevens bevattende copieën van de 
voornaamste ingekomen en uitgaande stukken en bijlagen en met achterin 
klappers, 1795–1802: 3. november 1795. – 7., 1798. október 25.
1. 1. 36. Notulen van Burgemeester en Wethouders, tevens bevattende 
copieën van de belangrijkste ingekomen en uitgaande stukken en bijlagen, 
1808–1811: 03-11-1809 t/m 15-08-1810 

ID 804 Schoolraad 
1. Resoluties van de Schoolraad, 1619–1779.

ID 806 Rector Magnificus en senaat van het athenaeum illustre, 
– 24. Register, 1630–1872.
– 25. Extracten uit de resoluties van het stads- en gemeentebestuur, 1707–
1860, 1776. november 8.

ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 24, blz. 63 [30-06-
1797].
– 4000 Boerderijendocumentatie
Nr. 3261 Huis de Borgel

ID 1108 Huis en grondpapieren, 
– 67. Akte van openbare verkoop t.o.v. notaris H. W. van Marle van 4 hui-
zen in Grote en Kleine Overstraat (nrs. 980, 240, 241 en 242) door de erf-
genamen van vrouwe Elsabe Slichtenbree, weduwe van Ladislaus Chernac, 
hoogleraar van de illustre school te Deventer, aan J. van Berchuijs en H. 
Kouwenaar, 1819.

• sTadsarchief roTTerdam (sr)
494–03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: 
bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten 
– 851–467. Gezinskaarten Rotterdam 1880–1940, pagina 502206.

3023–72. Adresboeken Rotterdam, 1928, 520, 1658, 2703. 
3023–73 Adresboeken Rotterdam, 1929, 535,1661, 2735. 
3023–74 Adresboeken Rotterdam, 1930, 548, 1678. 
3023–75 Adresboeken Rotterdam, 1931, 558, 2605.
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Kovásznai István 41
Kováts Andor 151

Kozma István 227
Köhler, Ludwig 149
Kölcsey Ferenc 190
Kölcsey Sándor 178
Könyves Tóth Kálmán 117, 120, 123
Kőpataky Gyula 77
Köpeczi Balázs 51
Köpeczi Béla 20, 211
Kőrösi János 68
Kőrösi József 54
Kőrösi Kovács István 181
Kőrösi Kovács Sára 181, 184, 215
Kőrösi Úri János lásd Nagykőrösi Úri 
János
Körpöly, K. 78
Körtvélyesi Pál 68, 69
Kövesdy János 189
Kövesi/Korözy lásd Kőrösi József
Kurucz Gyula 165, 221
Kurucz József 117
Kuthi András 32
Kuyper Katalin 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 

128, 130, 138, 147, 153, 203
Kuyper, Abraham 118, 119, 122, 146, 147, 151
Kuyper, Catharina lásd Kuyper Katalin
Kuyper, Henriëtte S. S. 118, 119, 205, 211
Kuyper, Johanna H. 118, 119
Kuyper, Th. 119, 211
Kuys, J. 33, 34, 208, 209
L. Balogh Béni 175, 211
L. Nagy Zsuzsa 27, 211
L. Rédei Mária 14, 15, 16, 30, 211
Ladányi Sándor 14, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 35, 36, 47, 66, 

103, 207, 211
Lajos II. 9
Lamberts, E. 10, 209
Lampe, Frederik Adolf 67
Láng Nándor 139
Lang, August 142
Laskói Lőrinc 19
Leeuw, Lies de 173
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Leeuwen, Jacobus Adrianus Corenlis van 143, 144, 145, 146, 148, 149, 213
Leindforst, Christiaan 108
Lencz Géza 139, 143, 144, 152
Lencz Lili 141
Lencz Sándor 117
Lesoncy Jan lásd Losonczi János
Lewe, [Jan Evert van?] 108
Lipcsey Márton 193
Liszkai Miklós 49, 59
Liszkai, Nicolaus lásd Liszkai Miklós
Losonczi János 63
Losontzi Johannes lásd Losonczi János
Lossonczy István 195
Lósy-Schmidt Ede 19, 211
Lotharingiai Károly 184
Löcsö András 68
Luckner Miklós 186
Lugossy József 23, 189, 190, 223
Lukácsy Imre 77
Lutz, Johannes 85, 88, 90, 97, 100
Luxemburgi Zsigmond 9, 206
Macdonald Webster, James 131
MacKay, John Alexander 149
Madas Sámuel 68
Magyarországi Mária 9, 214
Maiendie, Johannes Jacobus 91
Maizner János 177, 212
Maller Pál 68
Mándi József 68
Mándi Márton István 190
Marádi Krisztina 112
Márai Sándor 173, 212
Mária Terézia 32, 82, 183, 184, 185, 205, 208, 224
Maria van Hongarije lásd Magyarországi 
Mária
Márialaky Dániel 32, 68, 69
Markó Árpád 197, 198, 212
Markos Béla 193
Marle, H. W. van 106
Maróthi György 49, 58, 189, 190

Marothi, Georg. lásd Maróthi György
Mars, K. H. M. 38, 212
Marton Johannes 77, 157, 212
Martonfalvi György 19, 206
Mastrigt/Mastricht, Petrus van 68, 233
Matolcsi Balogh Ádám (lásd Balog(h) 
Ádám)
Matolcsi Bíró Pál 57
Medgyesi Pál 19
Medgyessy Ferenc 190
Melanchton, Philipp 165
Méliusz Juhász Péter 149, 165
Mendenhall, Harlan G. 143
Mezősi Kamilla 119, 171, 212
Miedema, Lucie 67, 214
Miklós Ödön 77, 78
Miksa József III. 184
Mikszáth Kálmán 124
Mindszenti Sámuel 98
Miskotte, Korenlis Heiko 135, 136, 171, 209
Mitrovics Gyula 134
Mizsák András 77
Mocsi János 68
Mocsi Mihály 32
Módy György 16, 211
Moerkerken, A. 21, 215
Mogyoródi Márton Tamás 65
Molhuysen, P. C. 106, 212
Molnár Anna 171, 212
Molnár Ferenc 49, 61
Molnár István 60
Molnár József 65, 68
Molnár Mihály 59
Molnár Péter 185
Molnar, F. lásd Molnár Ferenc
Molnar, Josephús lásd Molnár József
Molnar, Michael lásd Molnár Mihály
Molnar, Michaël lásd Molnár Mihály
Molnär, Stephanus lásd Molnár István
Mudrák József 116, 132, 212
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Munkácsi István 49, 61
Munkácsy Lajos 77
Munkatsi, Stephanus lásd Munkácsi 
István
Munnik, D. S. Han A. 151, 157, 158
Musai János 68
Musschenbroek, Pieter van 105
N. Nyári Mihály 182
Nadaskay lásd Nádaskay Mihály
Nádaskay Mihály 47, 64
Nadaskay/Nodaskai lásd Nádaskay 
Mihály
Nádudvari K. András 19
Nagel Sámuel 186
Nagi Uri Johannes lásd Nagykőrösi Uri 
János
Nagijodi, Samuel lásd Nagyodi Sámuel
Nagy [Béla] 77, 79
Nagy Bálint 112
Nagy István 68, 77
Nagy Karl 77
Nagy Mihály 68, 90
Nagy Sámuel 90, 100
Nagy Sándor 83, 189, 212
Nagy Sándor János 190
Nagy Uri, Johannes lásd Nagykőrösi Uri 
János
Nagy Zsigmond 76, 77, 114, 117, 120, 122, 123, 124, 

125, 128, 185, 186, 187, 188, 206, 208, 
212, 213, 214, 227, 228

Nagykőrösi Uri János 31, 35, 36, 37, 39, 42, 205
Nagyodi Sámuel 61
Nánássy Lajos 143
Napóleon, Bonaparte 34, 81
Naszályi István 49, 58
Naszályi János 68, 110, 111, 113
Naszalyi/Nakaly lásd Naszályi István
Natzijl, H. 21, 215
Negyedi Sámuel 49, 54
Negyedi, Samuel lásd Negyedi Sámuel
Nemes Mihály 172, 213

Németh Irén 112
Németh János 149, 213
Némethi Isván 100
Németi N. János 19
Neugebauer Vilmos 140
Nieuwhof, Bernhardus 105
Nijhoff, Martinus 106, 212
Nora, Pierre 169, 170, 213
Obbink, H. Th. 149, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 162, 

169
Ochten, Johan van 72, 73, 75
Offerhaus, Leonardus 107
Oláh Róbert 8, 28, 31, 113, 213
Oláh Szabolcs 70, 206
Oosterdijk Schacht, Johannes 67
Opten, [?] 71
Orczy István 181, 184
Ori, Peter lásd Őri (P.) Péter
Ormos József 68
Ormosi László 198, 213
Orosz István 114, 116, 208, 212
Orsós Ferenc 168
Osgyáni Pál 68
Ottó László 163
Őri (P.) Péter 49, 54
özv. Mente asszony 77
P. Teremi István 50
P. Teremi, Stephanus lásd P. Teremi István
Paczó Márton 162, 163
Pákéi Antal 55
Pákéi, Antonius lásd Pákéi Antal
Pákozdy László Márton 79, 149
Paksi Szathmári, Stephanus lásd 
Szathmári Paksi István
Pálffy Ferenc 68
Pálffy János 183
Pálóczy Horváth Ádám 190
Pálos János 49, 63
Palos, Joan lásd Pálos János
Pándi János 83
Panne, Esther van de 196
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Panser, E. Joncker Sicko 43
Pap István 47, 63
Pap János 97
Pap Károly 134
Pap lásd Pap István
Pap László István 145
Pap Stathman, Michaël lásd Szathmári 
Papp Mihály
Pap Szathmári Zsigmond 55
Pap Szathmári, Sigism.
Pap(p) László 79, 158, 159, 213
Pápay József 131
Papp Kató 152
Papp Klára 123, 210
Pap-Sződi (Csir) István 83
Pásztohy Dionysius 77
Pásztor János 190
Patai János 49, 60
Pataki Sámuel 31
Patany, Johannes lásd Patai János
Patonay Salamon 186
Pátzay Pál 190
Payr Sándor 142
Péchy Imre 189
Péczeli József 68, 111, 112
Péczeli Sámuel 68, 69
Péczely József 189, 190
Pelsőtzi János 41
Peragovics Ferenc 175, 211
Perpéth Ferenc 117, 145
Pesti lásd Pesti Mihály
Pesti Mihály 57
Pethe Ferenc 68, 69
Petredi József 68
Petri Pál 133, 223
Pétzeli József 98
Pintér János 186
Pintér Márta Zsuzsanna 124
Piskárkosi Szilágyi Sámuel 83, 84, 85, 89
Podmaniczky [?] 184

Pokoly József 123, 127
Pókos Ferenc 78, 145
Polgári Mihály 28, 30, 68, 69
Pósán László 8, 9, 213
Postma, Ferenc 12, 33, 213
Pótor Imre 157, 214
Pronk, Jan 72
Pusztai Gábor 8, 9, 12, 115, 116, 118, 130, 160, 171, 

205, 206, 207, 209, 212, 213, 214
Püspöki Dániel 90
R. Várkonyi Ágnes 20, 211
Racuvi lásd Ráczkevi Márton
Rácz István 18, 82, 214
Rácz Lajos 147, 214
Ráczkevi Márton 45, 49, 53
Ráday Mihály 174, 207
Rákóczi Ferenc II. 139, 171
Rákóczi György I. 81, 189, 190
Rákosi György 77
Rametschi, Johannes lásd Ramocsai János
Ramocsai János 53
Ravasz László 133, 134, 135, 138, 142, 147, 192, 193, 

195, 214
Regius Debreczeni, Johannes lásd 
Debreceni Király János
Reinarts, Joan 39
Reitz, Johan Frederik 107
Résgi Ladislaus lásd Réti László
Réthelyi Orsolya 9, 118, 171, 205, 214
Réti István 49, 57
Reti lásd Réti István
Réti László 54
Rétsey János 68, 69
Révész Bálint 189
Révész Imre 114, 120, 133, 141, 163, 189, 190, 192, 

193, 194, 195, 196, 197, 208, 222, 228
Ridder-Symoend, Hilde de 24, 214
Rijn, Maarten van 157
Rimaszombati András 55
Rimaszombati, Andreas lásd 
Rimaszombati András
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Roboz Ferenc 186
Roboz István 186
Rokoska József 76, 77
Rossius à Porta, Petrus Dominicus 30, 206
Róth Miksa 163
Roth Zsigmond 186
Rozgonyi Gergely 32
Röell, Herman Alexander 67
Rugonfalvi Kiss István 131, 144
Ruyder lásd Ruyter, Michiel de
Ruyter Mihály lásd Ruyter, Michiel de
Ruyter, Michiel de 115, 119, 139, 171, 174, 177, 191, 196, 

214
S. Szabó József 123, 128, 214
Sallai Pál 49, 50
Sallai, Paulus lásd Sallai Pál
Sándor Gergely 186
Sándor János 186
Santijn, [?] 73
Santijn, Johanna 70
Sápi Sámuel 68
Sári Mihály 68
Sárközi Gabriella 27, 29, 214
Sárvári Pál 189
Sass Béla 126
Sátor János 68
Say Géza 163
Schaeffer, Ch. E. 143
Schäffer, Jacob Christian 105
Scheffer lásd Schäffer
Schindling, Anton 165, 221
Schinkelshoek, W. M. 68-69, 76, 103, 145, 167, 215
Schucking, [?] 46
Schumann, Fr. K. 149
Sebestyén Jenő 77, 79, 147
Segesváry Lajos 83, 117, 145, 215
Selyebi János 53
Selyebi, Joannes lásd Selyebi János
Setexi Stephanus lásd Szécsei István
Setze István 35

Severijn, J. 149, 150, 154, 155, 158, 159, 161, 169, 
218

Sigra, Petrus de 180
Sigray István (Bátori Sigray Mihály fia) 184, 187
Sigray István (Bátori Sigray Pál fia) 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Sigray János 180
Sigray László 193, 195
Sigray Márton 181
Sigray Mihály lásd Bátori Sigray Mihály
Sigray Pál (Bátori Sigray István fia) 193
Sigray Sándor 193, 195
Sigray, Michiel de lásd Bátori Sigray 
Mihály
Sinai Miklós 49, 64, 106, 109, 189, 190
Sinai, Nicolaus lásd Sinai Miklós
Sipos Gábor 20, 221
Slichtenbree, Elisabeth (Elsabe) 106, 234
Slichtenbree, Z. J. 111, 112
Slotemaker de Bruïne, Jan Rudolf 150, 153, 154, 156, 158, 161, 224
Smeth, Raymond 88, 89
Smeth, Theodor 88, 89
Smit, F. R. H. 45, 210
Soltész Elemér 142
Somodi István 68
Somogyvári Gyula 173
Soós Imre 68
Soós István 39, 42
Sózó Csengeri József 54
Sozo Tsengeri, Josephus lásd Sózó 
Csengeri József
Sőregi János 178
Spáh Sámuel 88
Spáh Sámuel özvegye 88
Speet, Ben 146, 215
Spijker, W. van ’t 21, 215
Stráhner Vilmos 142
Sturm, Johan 34
Sz. Mihalyi, Andreas lásd Szentmihályi 
András
Szabadi István 14, 84, 210
Szabó András 25, 165, 221
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Szabó Bibarczfalvi, Johannes lásd 
Bibarczfalvi Szabó János
Szabó Dezső 78, 117, 145
Szabó Ferenc 113
Szabó István 40, 41
Szabó János 113, 227
Szabó József 68
Szabó Miklós 20, 221
Szabó Péter 68
Szabó Szappanos Istvánné szül. Kocsi 
Kata

19

Szabolcska Mihály 190
Szádeczky-Kardos Tibor 151
Száki Ferenc 35, 36, 37
Szaklányi Zsigmond 45, 65
Szakloncy lásd Szaklányi Zsigmond
Szalai István 68
Szalai Pál 35, 39-40, 42
Szalai, Paulus lásd Szalai Pál
Szalay Carl/Károly 77
Szalay János 186
Szalontai József 39, 42
Szalonthai, Josephus lásd Szalontai József
Szanai István 68
Szántay Ede 78
Szántó János 32
Szappanos Mihály 68
Száraz Orsolya 70, 206
Szártóry Imre 189
Szathmári Dániel 68
Szathmári Paksi István 89, 107
Szathmári Papp Mihály 39
Szatmári Andrea 8
Szatmári István 32
Szatmari lásd Szatmári Orbán Sámuel
Szatmári Orbán Sámuel 47, 58
Szécsei István 38
Szegedi Kiss István 190
Szegedinác Péró 181
Szegethi/Zegethi/Strigerte/Leigerti, 
Johannes lásd Szigeti János

Székelyhidi Tofeus Mihály 35
Szele György 152
Szelepcsényi hadnagy 185
Szeles György 65
Szeles, Georigius lásd Szeles György
Szelke József 193, 195
Széll Sándor 174, 176, 177, 221, 222
Szenci Molnár Albert 149, 165, 190
Szent László 175, 222
Szent Peteri Jon. lásd Cseh Szentpéteri 
Jónás
Szentes Sámuel 68
Szentesi Dániel 68, 69
Szentgyörgyi Sámuel 68
Szentimrei Márk 107
Szentjóbi Szabó Zoltán 117
Szentmihályi András 51
Szentmiklósi Timót 68
Szentpéteri Kun Béla 114, 115, 151, 163, 222
Szeremlei Sámuel lásd Szeremley Sámuel
Szeremley György 88
Szeremley Sámuel 82, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 222, 

227
Szigeti János 60
Szikszai Benjámin 68
Szikszai György 68, 190
Szikszai József 32
Szilágyi Gábor 99
Szilágyi István 68
Szilágyi János 32, 68
Szilágyi Márton lásd Szilágyi Tönkő 
Márton
Szilágyi Mihály 83
Szilágyi P. János 68, 69
Szilágyi Sámuel (senior) 100
Szilágyi Tönkő Márton 31, 32, 49, 50, 224
Szilagyi, Martinus lásd Szilágyi Tönkő 
Márton
Szilágyi, Sámuel lásd (Piskárkosi) Szilágyi 
Sámuel
Szili Sámuel 88
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Szily Kálmán 150, 167, 168
Szinnyei József 31, 223, 224
Szoboszlai Mihály 51
Szoboszlai Pap István 190
Szoboszlai, Michael lásd Szoboszlai 
Mihály
Szokolyai Anderko István 19
Szombati István 58
Szombati János 109
Szondi György 68
Szong, Michiel/ Miehra lásd Szőnyi G. 
Mihály
Sződi István 82
Szögi László 8, 11, 14, 18, 23, 25, 27, 28, 30, 103, 

159, 165, 166, 167, 207, 209, 222
Szőke Mihály 68
Szőnyi G. Mihály 49, 62
Szőnyi István 49
Szuzaki András 48, 61
Szuzaki, Andreas lásd Szuzaki András
Szűcs István budai ágens 112
Szűcs István professzor 189
Taffee alezredes 181
Takács Levente 107
Takács Miklós 9, 116, 171, 206, 207, 213, 214
Tamássa Ferenc 68
Tankó Béla 153, 163, 175, 176
Tantó Lajos 78
Tar Attila 14, 27, 32, 103, 222
Tarczali József 68
Tarczali Pál 19, 51
Tarján M. Tamás 181, 224
Tárkányi György 77
Tarzali Paulus lásd Tarczali Pál
Tasi István 59
Tasi, Stephanus lásd Tasi István
Tatai Sándor 109, 110
Tatár (Tatai Csirke) Ferenc 83
Tayspil, Jan 87, 88, 89
Técsi Miklós 68
Telekesi Török Istvánné 19

Teleki Ádám 48
Teleki László 109
Teleki Pál 18
Teleki Sámuel 107, 109, 228
Teleki Sámuel (Beleznay-huszárok vezére) 185
Teleki Sándor 47, 213
Temple, William 149
Tenke Sándor 82, 222
Tering, Arvo 24, 25, 222
Ternyei András 35
Tholnaij, Michael lásd Tolnai Mihály
Thököly Sabbás 189
Thuri Samuel lásd Túri Sámuel
Thúri Sebestyén 49, 54
Thuri, Sebastiaan lásd Thúri Sebestyén
Tisza István 176, 190
Tisza Kálmán 190
Tiszabecsi István 56
Tiszabetsi, Stephanus lásd Tiszabecsi 
István
Tiszavarsányi Dániel 19
Tiszta János 19
Tokaji György 57
Tokaji, Georgius lásd Tokaji György
Toldi István 41
Toll, Johan 37
Tolnai Mihály 51
Tonk Sándor 20, 221
Torjai József 62
Torjai, Josephus 48
Torjai, Josephus lásd Torjai József
Tóth Béla 16, 30, 31, 81, 222
Tóth Béláné 193
Tóth Endre 20, 76, 78, 206
Tóth Ferenc 68, 69, 113, 227
Tóth István 88, 101
Tóth János 76
Tóth Sámuel 15, 18, 19, 21, 26, 222
Tóth, K. 78
Tótpál, M. 78
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Törock lásd Török János Ferenc
Török András 68
Török Bálint enyingi 114
Török János Ferenc 47, 49, 62
Török Pál 190
Tsedregius, Petrus lásd Csedregi Péter
Tunyogi Mihály 32, 68
Túri Sámuel 52
Uri János lásd Nagykőrösi Uri János
Vadász Pál 68
Vágási Katalin 135, 194, 222
Valesius, Johannes Antonius 33
Váradi András 62
Varga Júlia 25, 159, 207, 223
Varga Zoltán 20, 206
Varga Zsigmond 76, 77, 134
Vári Imre 45, 46, 53
Varjas János 89
Varjas, Joannes lásd Varjas János
Vásárhelyi Boldizsár 77
Vásárhelyi Sámuel 40, 41, 49, 63
Vass József 126
Vasvári István 63
Vay István 107, 109, 228
Vay Miklós 189
Vecsei János 83
Vecsei József 49, 63, 189
Veen, S. D. van 103, 223
Vepreemi Samuel lásd Veszprémi Sámuel
Verburg, Jacob 110
Veresmarti János 83
Veresmarti Mátyás 49, 51
Veress Géza 27, 211
Veress Jenő 77
Verwey, Willem 73, 75
Vespremi Samuel lásd Veszprémi Sámuel
Veszprémi István 68, 82, 109
Veszprémi Sámuel 35, 38
Vida Szűcs Imre 179

Vilma királynő 6, 117, 135, 154, 170, 171, 172, 174, 
176, 177, 178, 179, 202, 210, 212, 214, 
215, 216, 219, 220, 221, 223

Vilmos császár 176, 178, 179
Vilmos IV. (Orániai) 185, 186, 187
Viski Márton 52
Viski Pál 45, 52
Viski, Martinus lásd Viski Márton
Visser, J. Th. de 126
Vizsolyi Bárány András 40, 41
Vliegenhart, Johannes F. G. 160, 224
Vondel, Joost van den 124, 208
Vredenburch, Willem C. A. van 118, 119, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 

138, 139, 140, 141, 159, 160, 216, 218, 
219, 224

Waha József 186
Waldeck, Károly Ágost Frigyes 185
Wall, van de [?] 39
Wari, Em. lásd Vári Imre
Wásárhétije, Samuel lásd Vásárhelyi 
Sámuel
Washellyi, Samuel lásd Vásárhelyi Sámuel
Wasware, Stephanus lásd Vasvári István
Weber, Otto 149
Weichinger Károly 162
Weres Dalnoky, Demetrius lásd Dálnoki 
Veres Demeter
Weresmarthi, Matthias lásd Veresmarti 
Mátyás
Weseling, Petrus 67
Westervelt, A. P. van 40, 229
Weszprémi István lásd Veszprémi István
Wetsei, Josephus lásd Vecsei József
Wetsteen, Frederik Hendrik 88, 91, 92
Wetstein, Friedrich Heinrich lásd 
Wetsteen, Frederik Hendrik
Widder, Frederik Adam 107
Wijnne, Johan Adam 67, 214
Wijnpersse, Dionysius van de 108
Wilhelmina lásd Vilma királynő
Wilschut, Arie 147, 151, 152, 223
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Winde, J. de 172
Wirtz, Conrad 83
Wiski lásd Viski Pál
Wispelwei, [?] 46
Wolff van Westerrode, R. C. W. 36, 229
Woltjer, J. J. 16, 223
Worade, Andreas lásd Váradi András
Ybl Ervin 159, 221
Zabo, Stephanus lásd Szabó István
Záborski János 78
Zádor Gyula 178
Zakius, Franciscus lásd Száki Ferenc
Zatmari lásd Szatmári Orbán Sámuel
Zayzon Johann von 77
Zoois, Stephanus lásd Soós István
Zovány, Josephus lásd Zoványi József
Zoványi Jenő 34, 223
Zoványi József 55
Zugor István 78
Zum Bazi, Stephanus lásd Szombati 
István
Zsarnóczay János 186
Zsemlye Lajos 78
Zsidi Vilmos 159, 207

HELYNÉVMUTATÓ

Helynévmutató

Aberdeen 27
Altdorf 27
Amerikai Egyesült Államok 119, 143
Amstel 172
Amszterdam 12, 18, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 112, 
117, 157, 160, 172, 209, 220, 221

Anglia 14, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 82, 
83, 91, 92, 118, 132

Antwerpen 174
Arnhem 8, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Baarn 10, 118, 209, 211
Babilónia 155
Babylonia lásd Babilónia
Bács vármegye 181
Baltikum 24
Basel 26, 27, 28, 29, 32, 102, 103, 166
Bátor 180
Bécs 16, 23, 25, 85, 88, 90, 102, 103, 109, 

112, 222
Belga Föderáció lásd Hollandia
Belgium 118, 132, 134, 135, 205
Berlin 23, 28, 30
Bern 26, 27, 30, 32, 132
Bethel-Bielefeld 150
Boedapest lásd Budapest
Brabant 74
Bréma 25, 27, 32, 42
Brunce lásd Brünn
Brünn (Brno ma Csehország) 183, 184, 215
Brüsszel 185
Buda 22
Budapest 10, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 27, 32, 78, 79, 

115, 117, 119, 123, 128, 134, 138, 147, 
159, 172, 174, 175, 178, 180, 197, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 
220, 221, 222, 223

Bukarest 20, 221
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Cambridge 18, 24, 26, 27, 28, 32, 214
Columbus 143
Csapó utca 19
Cseh- és Morvaország 30, 184
Csehszlovákia 156, 191
Daventria lásd Deventer
De Nederlanden lásd Németalföld
Debrecen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 
50, 70, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 
89, 92, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 
112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 
134, 135, 138, 139, 140, 141, 147, 148, 
150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 
160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 174, 177, 178, 179, 180, 184, 187, 
190, 191, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
218, 219, 220, 222, 223, 225, 228

Debreczen lásd Debrecen
Dél-Holland tartomány 174
Deventer 5, 8, 12, 26, 31, 101, 102, 105, 106, 107, 

108, 110, 111, 112, 113, 228, 233, 234
Dordrecht 20, 21, 215
Dunántúl 180
Edinburgh 26, 27, 32, 149
Eger 124, 208
Egyesült (Németalföldi) Tartományok 
lásd Hollandia
Egyesült Államok lásd Amerikai Egyesült 
Államok
Egyiptom 155
Engeden lásd Nagyenyed
Enyed lásd Nagyenyed
Erdély 9, 12, 20, 23, 33, 35, 48, 102, 109, 138, 

142, 172
Erlangen 27, 32
Estland lásd Észtország
Észak-Holland 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101
Esztergom 9

Helynévmutató

Észtország 25
Európa 14, 30, 121, 122, 165, 214
Feketeardó (ma Csornitisziv, Ukrajna) 19
Felső-Kamond 102
Finnország 118
Fonyód 121, 125
Fót 110
Franciaország 24, 36
Franeker 12, 18, 26, 33, 35, 40, 42, 66, 80, 81, 

139, 166, 167
Frankfurt am Main 16, 208
Frankfurt an der Oder 18, 25, 27, 32
Friesland lásd Frízland
Frízland 48, 74, 93, 94, 95, 96
Fulneck (ma Fulnek, Csehország) 184, 215
Gelderland 69, 72, 73, 74, 75
Gelre 34, 36, 74, 229
Genf 27, 29, 32, 116, 149, 163, 166
Gent 74
Glasgow 27
Görlitz 25
Göttingen 22, 27, 28, 30, 103, 109, 149
Graubünden 30
’s-Gravenhage lásd Hága
Greifswald 24, 210
Groningen 5, 8, 12, 18, 26, 33, 42, 43, 45, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 66, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 
108, 110, 151, 157, 210, 229, 230

Győr 102
Győr vármegye 183
Gyulafehérvár 33
Habsburg Birodalom 25
Hága 35, 84, 106, 119, 135, 138, 148, 158, 

186, 205, 212, 228
Hajdú vármegye 115, 140
Halle 27, 30, 32, 149
Harderwijk 5, 8, 12, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 48, 66, 69, 80, 81, 105, 208, 209, 
212, 229

Heidelberg 18, 25, 27, 32
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Helvétia lásd Svájc
Herborn 25, 27, 31, 32
’s-Hertogenbosch 119
Hilversum 9, 33, 119, 168, 208, 209, 210, 211
Hollandia 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 
38, 48, 66, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 
92, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 
112, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 
128, 129, 132, 134, 135, 136, 140, 144, 
146, 149, 152, 154, 157, 159, 160, 170, 
171, 172, 173, 177, 178, 180, 185, 188, 
194, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 
212, 214, 219, 221, 223

Hongarije lásd Magyarország
Houten 21, 215
Hungaryen lásd Magyarország
Itália 24
Jászkun kerület 183
Jaurnus lásd Győr
Jéna 22, 27
Józsa 31
Kampen 12, 117, 147, 151, 157, 202, 205
Karlsruhe 30
Kárpát-medence 166, 201, 209
Kecskemét 106, 181
Keresztúr 18
Kolozsvár 12, 33, 39, 48, 78, 80
Komárom vármegye 183
Köln 25, 222
Kranowitz (ma Krzanowice,
Lengyelország)

183

Kurföld 25
Kurland lásd Kurföld
Lausanne 27
Leiden 7, 11, 12, 16, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 40, 

42, 65, 66, 77, 80, 106, 120, 139, 157, 
206, 207, 223, 228

Lipcse 22, 27, 28, 30
Livland lásd Livónia
Livónia 24, 25
London 26, 27, 28, 82, 92

Magyar Királyság 20, 25
Magyarország 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 30, 

31, 36, 37, 38, 48, 65, 69, 70, 89, 102, 
105, 106, 107, 109, 114, 118, 119, 124, 
129, 131, 139, 143, 147, 152, 157, 158, 
159, 163, 171, 172, 174, 177, 179, 183, 
202, 205, 214, 215, 218, 221

Mainz 24, 210
Máramarossziget 76
Marburg 18, 25, 27, 32, 149
Marosvásárhely 33, 48
Middelburg 153
Miskolc 109
München 30, 191
Nagyenyed 12, 33, 48, 80, 123
Nagykőrös 180, 181, 187, 191, 199, 206, 212, 213, 

215
Nagyszeben 31
Nagyszombat 15
Nagyvárad 175, 222
Nederland lásd Hollandia
Németalföld 9, 10, 12, 121, 149, 151, 152, 171, 172, 

206, 214
Németország 14, 18, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 156
Német-római Császárság 24
Nijmegen 70, 153
Noordholland lásd Észak-Holland
Nyírbátor 18, 21, 26, 180, 181
Nyugat-Európa 17, 151
Olomouc 184
Omland lásd Ommeland
Ommeland 42, 43, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 

230
Ostrava 184
Overijssel 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 233
Oxford 18, 26, 27, 28, 31, 32, 205
Palota lásd Várpalota
Pápa 78, 79, 102, 119, 149, 157
Patak lásd Sárospatak
Perth-Amboy 142
Pest 76

Helynévmutató
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Pest vármegye 181, 182, 183
Pfalz 69, 215
Pilis vármegye 181
Pozsony 183
Pozsony vármegye 183
Raab lásd Győr
Rajna 166, 209
Ratibor (ma Racibórz, Lengyelország) 183
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden lásd Hollandia
Rostock 24, 210
Rotterdam 10, 174, 175, 209, 234
Rudna 180
Salisbury 91
Sankt Gallen 27, 30
Sáros vármegye 180
Sárospatak 10, 20, 31, 33, 48, 79, 107, 109, 110, 

154, 157, 218, 228
Scharnegoutum 151, 157
Sigra lásd Zsegra
Skócia 14, 18, 25, 26, 27, 29, 32, 142, 211
Solt vármegye 181
Sopron 76
Speyer 6, 141
Stad en Lande 42
Strassburg 27
Stuttgart 24, 165, 209, 221
Sumatra 141, 219
Svájc 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 82, 

83, 90, 103, 118, 141
Svédország 118, 132
Szabolcs vármegye 180, 181
Szakolca (Skalica, Szlovákia) 33
Szárszó 113
Szeben lásd Nagyszeben 31
Szeged 25, 47, 213
Szepes vármegye 180
Szepesolaszi 180
Szepesváralja 180
Szerémség 9, 181
Szilézia 183

Szolnok 123
Szudéta-vidék 191
Tiszántúl 15, 20, 21, 29
Torinó 102, 103
Traiectum lásd Utrecht
Trianon 13, 140, 152, 202
Trier 24, 210
Troppau (ma Opava, Csehország) 183
Tübingen 22, 27
Twann 141
Újfehértó 181
Ungarn lásd Magyarország
Utrecht 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 33, 

34, 40, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 
88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 103, 105, 111, 116, 117, 124, 
134, 135, 139, 143, 145, 148, 149, 151, 
154, 155, 157, 158, 162, 163, 166, 167, 
168, 169, 170, 194, 202, 203, 207, 211, 
214, 215, 223, 230, 231, 232, 233

Várad lásd Nagyvárad
Várpalota 110, 111
Veluwe 34, 74
Veszprém vármegye 102, 111
Vesztfália 34
Vlaardingen 148
Weimar 25, 222
Wien lásd Bécs
Wittenberg 18, 22, 25, 27, 116, 149, 163, 165, 221
York 149
Zemplén vármegye 180
Zuid-Holland lásd Dél-Holland 
tartomány
Zutphen 72, 74, 229
Zürich 26, 27, 29, 30, 32, 102, 116, 149, 163, 

166, 206
Zwolle 71, 146, 147, 151, 157, 215, 223
Zsegra 180

Helynévmutató
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