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PÓTLÁSOK AZ 1711-IG ANGLIÁBAN TANULT MAGYAR DIÁKOK NÉVSORÁHOZ 

Szórványosan már a XVI. század második felében elkezdődött az angol egyetemek magyar 
diákok által való látogatása. Ennek rendszeressé válásáról azonban csak a XVII. század 
harmadik évtizedétől fogva lehet beszélni, miután a heidelbergi akadémiának a harmincéves 
háború során 1622-ben történt elpusztulásával a holland egyetemek lettek a magyar református 
studensek peregrinációjának színterei s ezáltal azok az angol tudományos élet és szellemi 
törekvések érezhető közelségébe kerültek. Ez időtől kezdve 1711-ig nem végleges összeállítás 
szerint 969, névről is ismert magyar hallgató bővítette ismereteit a franekeri, groningeni, 
harderwijki, leydeni és utrechti egyetemeken, nemkülönben a deventeri athenaeumon s 
ismerkedett meg a kor haladó egyházi, valamint egyházon túlmutató szellemi mozgalmaival, 
a puritánizmussal, presbiteriánizmussal, independentizmussal, coccejanizmussal és kártéziá-
nizmussal, úgyszintén az ezekkel párhuzamosan végbemenő társadalmi és gazdasági válto
zásokkal. Közülök a puritánizmus, presbiteriánizmus és independentizmus egyenesen angol 
szellemi talajból sarjadt ki, egyházi és társadalmi megnyilatkozásaik is itt voltak a legjelleg
zetesebbek. De a természettudományi gondolkodás emancipálódása és a társadalmi haladás 
polgári irányzata is sok tanulságot kínált ez országban a feudális keretekből érkezőknek, 
így érthető, hogy magyar studenseink, ha már Hollandiáig eljutottak s itt megállapodtak, 
nem sajnálták a költséget és fáradságot, hogy a közeli szigetországba hosszabb-rövidebb 
időre átránduljanak s közvetlen benyomásokból ismerjék meg az itteni állapotokat, egyúttal 
bővítsék ismereteiket. 

A XVI. század második felétől fogva 1711-ig Angliát megjárt magyar diákok közül eddig 
164 személy neve ismeretes, e szám azonban korántsem végleges. Mivel az angol egyetemeken 
azidőben nem vezettek anyakönyveket, így e névsor folyamatos kialakulásához csak a hazai 
iskolai anyakönyvek utalásai, a külföldjáró peregrinusok albumaiba beírt emléksorok, az 
általuk Angliából hazahozott könyvekben eszközölt bejegyzések, az egykorú emlékiratokban 
és levelezésekben található utalások stb. szolgáltattak adatokat. Fenti hallgatószámból 
154 esik a XVII. századra. Benne 127 olyan studens található, aki hollandiai tanulását hasz
nálta fel arra, hogy Angliába átlátogasson, de bízvást hozzájuk számítható még az a 6 személy 
is, aki közvetlenül Angliában kezdte meg tanulását, majd ezután holland egyetemeken fejezte 
be azt. így méltán megállapítható, hogy a XVII. században Angliában megfordult magyar 
tanulók nevei túlnyomórészben a holland egyetemi matrikulákból összeállított magyar név
sorokban1 vannak, illetőleg lappanganak. 

1 A holland- egyetemek itt felhasznált magyar tanuló-névsorai: Franeker. HELLEBRANT Árpád: A 
franekeri egyetemen tanult magyarok. Tört. Tár 1886. 599-608, 792-800, 1887. 196-208. FORRÓ Imre: 
Holland archívumi dokumentumok a franekeri academián járt magyar studensdiákok történetéhez. 1623— 
1794. Kézirat. SZILÁDY Áron: Campegius Vitringa magyar tanítványai Franequerában. Magyar Prot. 
Egyházi és Iskolai Figyelemező V/1874. 43 — 50. — Groningen. BIRTHA József: Groningeni egyetem hallgatói. 
Debreceni Prot. Lap. 1902. 40—41. MIKLÓS Ödön: A groningeni egyetemen tanult magyarok névsora. 
Pápa 1917. — Harderwijk. ZOVÁNYI Jenő: A harderwijki egyetem magyarországi hallgatói. írod. tört. 
Közlemények 1891. 433—436. — Leyden. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV — 
MDCCCLXXV. Hagae Comitum 1875. TEUTSCH, Friedrich: Die Studirenden aus Ungarn und Siebenbürgen 
an der Universität Leyden 1575—1585. Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. N. F. 1881. 
204—226. — Utrecht. SEOESVÁRY Lajos: Magyar ref. ifjak az utrechti egyetemen 1636—1836. Debrecen 
1935. — Deventer. SEGESVÁRY Lajos: A deventeri alumnaeumon tanult magyarok 1644—1649. Századok 
1937. 506—508. — A német egyetemek magyar katalógusai közül: Oderafrankfurt. ZOVÁNYI Jenő: magyar
országi ifjak az Odera melletti frankfurti egyetemen. Prot. Szemle 1889. 178—202. — Az Angliában járt 
magyar diákokat illetően alábbi művek álltak rendelkezésre: PONGRÁCZ József: Magyar diákok Angliában. 
Pápa 1914. TRÓCSÁNYI Berta: Református theológusok Angliában a XVI. és XVII. században. Yolland 
emlékkönyv. Bp. 1944. 115—146. HEREPEI János: Adatok Angliában járt magyar deákokról és egyéb angol 
emlékek. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. III. köt. Bp.—Szeged 1971. 419—440. 
Kiegészítik ezt még a Herepei-féle Adattár I —II. köteteiben (Bp. —Szeged 1965, 1966), valamint a ZOVÁNYI 
Lexikonában (Bp. 1940) szerteszét található adalékok is. 
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Ha pedig így van, felvetődik a kérdés, lehetséges volna-e olyan módszert találni, melynek 
segítségével ezekből a katalógusokból újabb, eddig még ismeretlen, Angliát megjárt magyar 
diákokat tudjunk kimutatni? Látszólag kivihetetlen a feladat, mégis van reális lehetőség 
részleges eredmény elérésére minden olyan esetben, mikor némelyik studens valamelyik 
egyetemre egymásután kétszer iratkozott be, vagyis ottani tanulmányait megszakította s 
neve ez időközben sem más holland, sem más számbavehető európai egyetem, így az odera
frankfurti, marburgi és bázeli anyakönyvében nem fordul elő. Ekkor bízvást következtethető, 
hogy az illető hallgató a kérdéses intervallum második felében Angliában tartózkodott. Hasz
nos szolgálatot tesz az ilyen irányú vizsgálatoknál a holland egyetemeken 1711-ig tanult 
magyar hallgatók katalógusaiból összeállított konkordancia, melyben mindenkinek a neve 
mellett megtalálható, hogy sorban melyik egyetemre mikor iratkozott be. Nem egy olyan 
diák bukkan fel ebben, aki három-négy, sőt több holland akadémián is megfordult, s egyik
másik esetben az ugyanazon helyen egymást követően ismétlődő beiratkozásokból kitűnik 
az is, hogy az illető ott megszakította tanulmányait. Most már csak a tanulmánymegszakítás 
körülményeit kell tisztázni, hogy az Angliába való távozás megállapítható legyen. Termé
szetesen e módszernek is van szűkre szabott határa. Ugyanis sokkal nagyobb lehetett azoknak 
a száma, akik Angliából nem arra a hollandiai bázisra tértek vissza, mint amelyikről elindultak, 
sőt esetleg Angliából már közvetlenül haza is távoztak. Ezek azután semmi nyomát sem hagy
ták hátra angliai tanulásuknak. Mégis e korlátozott lehetőséget nyújtó módszer révén sikerül 
a brit szigetországba zarándokolt magyar diákok számát néhánnyal szaporítani. 

Módszerünk hasznavehetőségét előbb számos régóta ismert példán mutatjuk be. így 
Bakai Benedek sárospataki tanárról és Nábrádi János tarcali rektorról már Szilágyi Benjámin 
István feljegyezte, hogy valamikor Angliában is tanultak.2 Mivel Bakai Benedek neve 1624. 
máj. 13-án és 1625. okt. 18-án, a Nábrádi Jánosé pedig 1628. aug. 31-én és 1631. máj. 24-én 
egymás után kétszer fordul elő a leydeni egyetem anyakönyvében, így nyilvánvaló, hogy 
itteni tanulásuk megszakításával mentek mindketten Angliába. Az is köztudomású, hogy 
Medgyesi Pál az angliai Cambridge-ben 1629. ápr. 13-án és 1631. máj. 24-én történt két leydeni 
beiratkozása között fordult meg, vagyis angliai útja végett leydeni stúdiumát ő is megszakí
totta.3 Ha figyelembe vesszük hogy Nábrádi János és Medgyesi Pál második leydeni be
iratkozása ugyanazon a napon, 1631. máj. 24-én történt, következtethetjük, hogy Angliából 
együtt utaztak vissza Hollandiába, sőt az is valószínűnek látszik, hogy egy ideig Cambridge-
ben is együtt tanultak. Ruszkai András későbbi sárospataki rektor Medgyesi Pállal együtt 
való cambridge-i tanulása4 is elhelyezhető annak az intervallumnak a végén, amit két egymást 
követő leydeni beiratkozásának időpontja, nevezetesen 1630. ápr. 2-a és 1631. máj. 21-e 
határol. Tudjuk, hogy Keserűi Dayka Pál 1638. febr. 9-én Londonban csatlakozott Tolnai 
Dali János puritánus ligájához.5 Itteni tartózkodását megelőzően 1636. jún. 30-án és követően 
1638. szept. 29-én, egymásután kétszer lépett a leydeni egyetem hallgatóinak sorába, tehát 
londoni útját ezen egyetemen folytatott tanulmányai megszakításával valósította meg. 
Tarczali Pál saját fiának 1672. évi tudósítása szerint Harsányi Nagy Jakabbal együtt megfordult 
Angliában és Skóciában.6 Mivel Harsányi Nagy Jakab 1640. júl. 21-én és 1642. okt. 6-án, 
Tarczali Pál pedig 1641. júl. 27-én és 1643. jún. 6-án iratkoztak be a leydeni egyetemre, így 
együttes angliai útjuk a két leydeni beiratkozásuk közé eső 1642. év folyamán történhetett. 
Gidofalvi Csulak Jánosról már Herepei János megállapította, hogy egymást követő leydeni 
beiratkozásai, nevezetesen 1641. márc. 22-e és 1642. okt. 6-a között Angliában kellett tanulnia, 
sőt nevezettnek Medgyesi Pállal való kapcsolatából még arra is következtetett, hogy cambridge-i 
diák lehetett.7 Tiszabecsi Nagy Gáspár 1653. évi oxfordi tanulását8 szintén két leydeni be
iratkozásának dátuma, 1650. okt. 26-a és 1654. ápr. 30-a fogja közre. Már Zoványi Jenő 
felfigyelt arra, hogy Nadányi János neve közvetlenül két ízben, 1659. aug. 29-én és 1663. máj. 
4-én fordul elő a leydeni egyetem anyakönyvében. Éppen ezért igen ésszerűen, de egyelőre 
még óvatosan feltételezte, hogy ez intervallum második felében ismeretlen helyen tanult.9 

Herepei János azután már dokumentum alapján állapította meg, hogy Nadányi második 
leydeni beiratkozására megelőző ismeretlen tanulási helye London volt.10 Köleséri Sámuel 

2 Acta synodi na t iona l i s . . . ad X . diem juníi Szatmár Németinum convoca tae . . . Anno salutis 1646. 
Közzé te t te FIN KEI Pál. Sárospataki Füzetek 1/1857. 167. 

3 ZOVÁNYI-Lexikon 297. - HEREPEI -Ada t t á r I. 3 7 0 - 3 7 1 . 
«Medgyesi Pá l : Praxis Pietatis. Debrecen 1636. RMK I. 657. INCZE Gábor 1936. évi szövegkiadása (Bp. 

1936) 1 2 - 1 3 . 
5 ZOVÁNYI Jenő : Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban. Bp. 1911. 26—27. 
• PONGRÁCZ József: i. m. 5. - TRÓCSÁNYI Berta: i. m. 1 2 6 - 1 2 7 . 
7 Herepei-Adattár I I . 3 2 5 - 3 2 6 . 
8 PONGRÁCZ József: i. m. 4. - ZOVÁNYI-Lexikon 484. 
»ZOVÁNYI-Lexikon 313. 

" H E R E P E I - A d a t t á r I I I . 397. 402, 429. 
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angliai útja11 legcélszerűbben szintén a két franekeri beiratkozása, 1682. máj. 20-a és 1683. 
jún. 27-e közé helyezhető el. E szép számú példa felbátorít bennünket arra, hogy más hasonló
jellegű tanulmánymegszakítások esetében is angliai stúdiumra következtessünk. 

Ezek előrebocsátása után lássuk most már a hollandiai magyar egyetemi hallgatók név
sorainak konkordanciájából kilépő Angliát megjárt újabb diákjainkat, összesen 12 személyről 
lesz szó. Többségük kiemelkedő ember. Közülök kilencnek angliai tanulása eddig ismeretlen 
volt, míg háromról (Rázmán Ádám Péter, ifj. Tarczali Pál, Kolozsvári Dimjén Pál) itt derül 
ki, hogy eddig ismert útjokon felül másodízben is jártak Angliában. 

Szepsi Korocz Gáspár 1625-től 1637-ig alkalmasint haláláig Szatmárnémetiben működő 
lelkész és 1629-től hivataloskodó szatmári esperes újabban feltárt életrajzi adatai12 kiegé-
szíthetők azzal, hogy 1618-ban lépett a sárospataki iskola togátus diákjai közé, majd itteni 
tanulása után Szatmárra ment tanítónak.13 Még érdekesebb mozzanatot hoz elő külföldi 
tanulásának számbavétele. Eszerint 1622-ben Oderafrankfurtban, ezt követően pedig 1623 
folyamán egymásután két ízben, éspedig ápr. 23-án és szept. 24-én a franekeri egyetemre 
iratkozott be. Mivel a két bejegyzés közti időben neve más egyetemek anyakönyvében nem 
szerepel, így feltétlenül arra kell következtetnünk, hogy rövidebb tartózkodásra Angliába 
látogatott át. Működésében a konfesszionális ortodoxia híve volt. 

Debreceni Simonides Gáspár neve irodalmunkban jól ismert. Zoványi Jenő egy megbízható 
lexikális cikkben, Herepei János pedig egy részletesebb összefoglalásban rajzolta meg alakját.1* 
A Nagyváradon 1631-től rektorként, 1633-tól pedig 1637-ben bekövetkezett haláláig ugyanitt 
lelkészként működő férfiú 1618. júl. 4-én Debrecenben írta alá az iskola törvényeit, majd 
miután mint Bethlen Gábor alumnusa 1623 nyarától Oderafrankfurtban, 1625. ápr. 10-től 
pedig Franekerben tanult, a leydeni egyetem hallgatója lett. Herepei Simonides János leydeni 
tanulását érintve csak 1626. jún. 21-i beiratkozásáról emlékezik, pedig már egy évvel korábban, 
1625. máj. 21-én is szerepel neve az ottani egyetem anyakönyvében. Zoványi már felsorolja 
Simonides mindkét leydeni beiratkozását annak feltételezésével, hogy közben másutt tanult. 
A helyes nyomon utóbbi járt, melyhez csak azt tesszük hozzá, hogy ismeretlen tanulási helye 
csakis Anglia lehet. Erre mutat az általa 1633-ban Kolozsvárott kiadott naptár is (RMK I 
629), melynek címlapján ez a jelmondat áll: „Az tudománnak nincsen egyéb ellensége, ha
nem csak az tudatlan ember". A mottó alapgongolata Baconra emlékeztet, bár attól való 
származását gondos kutatás után sem sikerült igazolnunk.15 Lehet, hogy ezt esetleg bibliai 
ihletésre (Proverbia 1, 29) maga Simonides Gáspár szerezte, vagy már ő is mástól vette, de 
fogalmazásából haladó gondolat csendül ki, mely rokon az Angliában akkor elterjedt baconi 
eszmékkel. A kérdéses naptár „Prognosticon Astrologicum"-a természettudományi készült
ségről is tanúskodik. Valóban találóan állapította meg Herepei János, hogy Simonides Gáspár 
érdeklődési köre „már átlépte a skolasztikus teológusok dogmákkal korlátozott tudásának 
határait", minek folytán alakja az újkori gondolkodás hazai úttörői közé számítható. Már 
túl volt angliai útján, mikor Leydenben összetalálkozott az itt 1626. júl. 26-tól fogva tanuló 
Bethlen Péterrel, Bethlen Gábor fejedelem unokaöccsével, valamint az annak kíséretében 
levő Cseffei Lászlóval és Pálóczi Horváth Jánossal, akik Simonides János Leydenben 1628-ban 
kiadott „Compendium Biblicum" c. művéhez (RMK III 1425) üdvözlő verseket is szereztek. 
Bethlen Péterek még 1628 tavaszán Angliába is áthajóztak. Feltételezhető, hogy e vállal
kozásukhoz Simonides Gáspártól nyerhették az ösztönzést, aki alig két évvel azelőtt már 
járt ott. Egyébként a fent említett mű szerzője számára nagy sikert hozott, mert még a század 
folyamán 1633-ban Koppenhágában második, 1684-ben Frankfurtban pedig harmadik ki
adására került sor. A széles látókörű s a polgári forradalom előtti angol szellemi viszonyokat 
jól ismerő egyházi ember a Partiumban eredményesen szolgálhatta a Bethlen Gábortól kezde
ményezett s I. Rákóczi György által is felkarolt művelődési törekvéseket. 

Eszéki István életéről eddig mindössze annyit tudtunk, hogy 1602 táján született s 1632. 
júl. 29-én a leydeni egyetem hallgatója lett. Hazatérve 1634. jún. 18-tól a Szatmár megyei 
Óváriban, majd kevéssel utóbb Szatmáron lett lelkész.16 További sorsa ismeretlen. Ehhez 
csak azt tesszük hozzá, hogy neve már jó két évvel korábban, 1630. ápr. 4-én is be van jegyezve 
a leydeni egyetem anyakönyvébe. Vagyis 1630. ápr. 4-e és 1632. júl. 29-e közt leydeni tanulását 
megszakította, ami arra mutat, hogy egy időre annyi más magyar diák példájára ő is át
látogatott Angliába. Igen valószínű, hogy működésében még a merev hittani ortodoxia kép
viselője volt. 

11 HORÁNYI, Alexius: Memoria Hungarorum. Tom II. Viennae 1776. 398. 12 HEREPEI János: XVI—XVII. századbeli papok, mesterekés diákok a szatmári ref. egyházmegyéből. 
Egyháztörténet 1/1943. 19—20. 

"MARTON János: A sárospataki ref. főiskola története. I. köt. Sárospatak 1931. 160. 
" ZOVÁNYI-Lexikon 97-98. — HEREPEI-Adattár II. 30-33 . 16 Illesse hálás köszönet RITOÓK Zsigmondnét e kérdés tisztázása körüli szíves segítségéért. 
"HEREPEI-Adattár III. 56. 
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Fövenyesi István a sárospataki iskolának 1638-ban rektora volt. Élete főbb mozzanataiban 
régóta ismeretes,17 de kiegészítésre szorul, különösen a külföldi tanulásának állomásait ille
tően. Az újabb adatok szerint 1634. márc. 3-án és 1637. ápr. 27-én egymást követően a leydeni, 
végül pedig 1637. júl. 5-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Leydeni tanulását tehát 
megszakította. Ez pedig nyilván angliai útja miatt történt. Eképpen a sárospataki iskola 
tanárainak sora egy Angliát megjárt újabb rektorral gyarapszik. A Hollandiában és Angliában 
megismert haladó társadalmi és szellemi törekvések azonban érintetlenül hagyták Fövenyesit, 
mert sárospataki működése alatt tanártársaival, Veréczi Ferenccel s Valerius Dáviddal 
együtt erős ellenfele volt a puritánizmusnak s az azt képviselő Tolnai Dali Jánosnak, ki 1639. 
ápr. 18. óta Sárospatakon tanárként működött. 

Pápai János életének töredékes adatait az utóbbi időben hozta elő Herepei János kutatása.18 

I. Rákóczi György dunántúli származású és Gyulafehérvárott tanult alumnusának külföldi 
tanulása még így is hagyott hátra tisztázatlan problémát, mert Herepei 1639 júliusát jelölte 
meg Pápai János külföldre indulása idejéül, viszont nevét csak 1643. ápr. 30-án találta a 
leydeni egyetem anyakönyvében, így nevezett külföldi tanulásának nagyrésze ismeretlen 
maradt. Pápai peregrinációjának körülményei azonban megoldódnak, ha figyelembe vesszük, 
hogy ő már 1639. okt. 7-én teológushallgatója lett a leydeni egyetemnek, tehát 1643. ápr. 
30-i beiratkozása Leydenben immár a második volt. Ez pedig azt jelenti, hogy közben ő is 
ismeretlen helyen tanult. Méltán következtethető, mint más hasonló esetben is helyesnek 
bizonyult, hogy leydeni tanulását angliai látogatása miatt szakította meg. 

Szentpéteri (Sajó-) János 1647. évi sárospataki rektor, majd 1649-től bodrogkeresztúri, 
vinnai, 1664-től zempléni, azután vámosújfalui lelkész, egyszersmind 1669 óta zempléni 
esperes eléggé részletes életrajzát László János szerkesztette meg,19 külföldi tanulásáról 
azonban eléggé szűkszavúan csak annyit mond, hogy barátjával, Huszti Sándorral a hollandiai 
egyetemeket látogatta. Ha e hiányt pótoljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy valóban Huszti 
Sándorral, a későbbi sárospataki tanárral együtt ment külföldre s 1642. nov. 11-én Franeker-
ben is, meg 1643. márc. 7-én Leydenben is együtt iratkoztak be az egyetemre. Szentpéteri 
János leydeni beiratkozása 1645. febr. 14-én meg van ismételve. Ebből következtetve közben 
meg kellett fordulnia Angliában, még pedig ez alkalommal is Huszti Sándorral együtt, 
kinek angliai tanulása már amúgy is régóta ismeretes. A két studens közös peregrinációja 
jól alátámasztja a Szentpéteri János angliai tanulására vonatkozó következtetésünk helyt
álló voltát. A továbbiakban a jóbarátok útja Angliában szétvált. Huszti onnan egyenesen 
hazájába távozott, míg Szentpéteri még egyelőre visszatért Leydenbe, s itt másodszor is az 
egyetem hallgatóinak kötelékébe lépett. Itt tanult még 1646-ban is. ő immár a második 
sárospataki rektor, kiről e cikk során derült ki, hogy Angliában is tanult. A gyászévtizedben 
megindult üldözések során Vámosújfaluból 1672-ben Erdélybe menekült s életét 1680-ban 
Gyulafehérvárott fejezte be. 

Gidófalvi Csutak István életrajzi adatait Herepei János szedegette össze.20 Ez alkalommal 
egyedül külföldi tanulására s itt is csak az egyetemi immatrikulációira térünk ki, hol akad 
kiegészíteni való. Az még elfogadható, hogy nevezett 1648. júl. 22-én Apáczai Csere Jánossal 
együtt a franekeri egyetemre iratkozott be. De hogy Gidófalvi franekeri tanulása után csak 
1653. aug. 27-én lett volna a leydeni egyetem hallgatója, már tévedés, mert neve kerek egy 
évvel korábban, 1652. aug. 22-én is beírva található az egyetem anyakönyvében. Tehát a 
Herepei által közölt időpont már a második leydeni beirakozásé volt. Ebből pedig világos, 
hogy a két bejegyzés, 1652. aug. 22-e és 1653. aug. 27-e közti intervallum végén, ha rövidebb 
ideig is, de ismeretlen helyen tanult. Ez az ismeretlen hely pedig csakis Anglia valamelyik 
egyeteme lehetett. Ha meggondoljuk, hogy nevezett nagybátyja, Gidófalvi Csulak János körül
belül tíz évvel előbb, 1641. márc. 22-e és 1642. okt. 6-a között az angliai Cambridge-ben 
tanult,21 úgy kéznél fekvő lesz az a következtetésünk, hogy az Angliában folytatandó stúdium
ra már családi kapcsolatai révén is ösztönzést kaphatott s alkalmasint ő is Cambridge-t keres
hette fel. A presbiteriánus felfogásban is oszthatta nagybátyja meggyőződését, s ebben kell 
keresnünk az okát annak, hogy külföldről visszatérve nem szülőföldjén, Erdélyben vállalt 
lelkészi állást, hanem Magyarországon, hol 1662—1666 közt róla mint abaújszántói lelkészről 
van híradás. 

Rázmán Ádám Péter 1668-tól a kolozsvári unitárius iskola rektora, majd 1673-tól 1683-ban 
bekövetkezett haláláig az ottani szász unitárius egyház prédikátora volt. 1660. aug. 28-án 
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a leydeni egyetemre iratkozott be. Mindeddig elkerülte a figyelmet, hogy leydeni beiratkozását 
1663. nov. 9-én megismételte. Ez pedig azt jelenti, hogy második leydeni beiratkozását meg
előzően Angliában tanulhatott. Később másodszor is átlátogatott Angliába, mert ifj. Frank 
Ádám 1667. febr. 15-én Amsterdamból küldött tudósítása egyidejű angliai tartózkodását 
említi.22 Eddig csak ez a második angliai útja volt ismeretes.23 Végül 1667. okt. 10-én még 
az oderafrankfurti egyetemet is felkereste. 

Hunyadi Pál 1671-től fogva Nagyenyeden lelkészkedett, s mint ilyen, Dési Márton és 
Csenátoni Pál tanárokkal együtt az itteni coccejanus triász tagja volt s nézeteik terjesztéséért 
közösen marasztalta el őket az 1673. jún. 16-án tartott radnóti zsinat. Lexikális életrajza2* 
külföldi tanulását illetően kiegészítésre szorul. Igaz ugyan, hogy 1667. júl. 22-én a groningeni, 
majd 1668. ápr. 14-én a leydeni egyetemre iratkozott be. Más eredményre jutunk azonban, 
ha azt is figyelembe vesszük, hogy említett leydeni beiratkozását 1670. máj. 7-én közvetlenül 
egy másik leydeni beiratkozás is követte, ami viszont időközbeni angliai tanulmányútjának 
árulkodó jele. Nem meglepő esemény ez egy haladó teológiai irányzatok iránt fogékony stu-
dens tanulmányainak rendjében. Életét mint vízaknai lelkész 1685-ben fejezte be. Coccejanus 
nézetei mellett valószínűen mindvégig kitartott. 

Tarczali Pál, a hasonlónevű sárospataki tanár, majd gönci és liszkai pap orvos-fiának 
külföldi tanulási rendje nagy vonalaiban ismeretes.25 Eszerint külföldi tartózkodásának 
első felében, mikor kizárólag csak teológiát hallgatott, 1670. okt. 16-án induló groningeni 
és 1672. dec. 22-én kezdődő franekeri tanulmányai közt 1671 — 1672 folyamán járt Angliában 
is, Oxforban időzvén huzamosabban. Franekerből távozva végül is 1673 őszén Oderafrankfurt
ban fejezte be teológiai tanulmányait. Az azonban eddig nem volt ismeretes róla, hogy két 
évvel később, külföldi tartózkodásának második felében, mikor orvostanhallgató lett, tanul
mányainak 1675. febr. 14-én Leydenben való elkezdése után másodszor is áthajózott Angliába, 
mert neve közvetlenül az első beiratkozás után, 1677. szept. 6-án újra be van vezetve a leydeni 
egyetem anyakönyvébe, mely után már rövidesen orvosdoktori oklevelet kapott. Tehát 
mint orvostanhallgató módját ejtette annak, hogy a szépen fejlődő angol orvostudomány 
eredményeit is megismerje. Egyébként a gyászévtized szomorú eseményei hathattak közre 
abban, hogy a lelkészi hivatást, melyre előbb készült, felcserélte az orvosival. 

Kolozsvári Dimjén Pál, a későbbi kolozsvári unitárius rektor, majd lelkész az eddigi 
kutatás szerint orvosdoktori oklevelének Leydenben történt megszerzése után 1689-ben 
járt Londonban.26 Volt azonban itt már ezt megelőzően is. Nevezetesen egymást követően 
két ízben való leydeni beiratkozásának időpontjai, 1682. jún. 30-a és 1686. febr. 22-e között 
idegen helyen tartózkodott, ez pedig alkalmasint csak London lehetett. 

Vízaknai Bereczk György Kolozsvárott született. Weszprémi István szerint 1693. augusztu
sában indult külföldre, s előbb Oderafrankfurtban, majd Leydenben, Utrechben és Franeker-
ben tanult mint orvostanhallgató.27 Oderafrankfurtban 1693. okt. 2-án tényleg be is iratkozott. 
De neve a leydeni egyetem anyakönyvében nem található, s maga Weszprémi sem közli 
azt az általa közzétett leydeni katalógusban.28 Nem szerepel az Utrechtben tanultak névsorá
ban, még a Weszprémi által kiadott utrechti sorozatban sem.29 Ellenben olvasható neve a 
franekeri egyetem hallgatóinak anyakönyvében, még pedig két ízben, 1694. aug. 4-én és 
1695. szept. 3-án. Vagyis e két dátum közti idő második felében ő is máshova távozott. E 
közbeeső tanulási hely pedig az ő esetében sem lehetett más, mint Anglia. Orvosdoktori 
oklevéllel érkezett haza Kolozsvárra, melynek életében azután 1720-ban bekövetkezett 
haláláig mint orvos, főbíró és káptalani levéltáros kiemelkedő szerephez jutott.30 

Feltűnő, hogy az itt ismertetett 12 magyar studens túlnyomó többsége, összesen 10 személy 
a leydeni egyetemről indult Angliába, míg a franekeri egyetemi bázist e célra mindössze csak 
2 tanuló használta. Az is elgondolkoztató, hogy a többi holland akadémia viszont egyáltalában 
nem szolgáltatott a tanulmányok megszakítására példát s ezáltal angliai stúdium feltétele
zésére alkalmas támpontot. Vajon mi lehet az oka annnak, hogy a leydeni egyetemnek nagyobb 
szerepe volt a magyar hallgatók angliai peregrinációjában, mint a franekerinek, jóllehet 
utóbbi látogatottabb volt az előbbinél? 

sa Ifj. Franc Ádám levele Amsterdambői 1667. febr. 15. Közli BENCZÉDI Gergely. Keresztény Magvető 
XXI11/1888. 33. 

*• OAL Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. II . köt. Kolozsvár 1935. 528. — H E R E P E I -
Adat tár I I I . 4 3 0 - 4 3 1 . 

" ZOVANYI-Lexikon 198. 
»• ZOVANYI-Lexikon 470. 
" G Á L Kelemen: i. m. I I . köt. 404—405. 
" V E S Z P R É M I , Stephanus: Succincta Medicorum Hung. et Transilv. Biographia. Tom. I I / l . Wiennae S 

1778. 27. 
28 WESZPRÉMI, Stephanus: i. m. Tom. IV. Viennae 1787. 135. 
" I . m. 139. 
»•HORÁNYI,Alexius:Nova Memoria Hungarorum. Pest 1792. 424—428. — WESZPRÉMI, Stephanus: 

i. m. Tom. I I / l . 2 6 - 3 3 . - H E R E P E I - A d a t t á r I I I . 2 1 7 - 2 1 9 . 

96 



Ügy gondoljuk, hogy ez az eltérés csak látszólagos — s okát az anyakönyvezési gyakor
latban kell keresnünk, Általában véve a XVII. század folyamán Hollandia, de Európa más 
egyetemein is ismeretlen volt az anyakönyveknek a mai értelemben való pontos vezetése. 
Gyakran megesett, hogy beiratkozási formaság nélkül is tanultak egyesek. Különösen áll 
ez arra az esetre, mikor valaki a beiratkozás alkalmával fizetni szokott taxa fizetése alól 
felmentést kapott, vagy az egyszer már szabályosan beírt hallgató tanulása megszakítása 
után visszatért korábbi egyetemére. Aránylag elég gondosan vezették az egyetemi anyaköny
vet Leyderiben, de még itt is lépten-nyomon jönnek elő olyan magyar studensek, akiknek 
itteni tanulása kétségtelen, mégis nevüket az egyetemi matrikula nem tartalmazza. Már 
eddig is több mint 20 ilyen latens leydeni magyar diák neve jött elő a XVII. századból, de 
e szám a továbbiakban még gyarapodni fog. Mégis Leydenben többé-kevésbé igyekeztek 
érvényt szerezni azon elvnek, hogy a tanulásukat megszakított hallgatók visszatérésük esetén 
újra anyakönyveztessenek. Franekerben már lazább volt a beírási adminisztráció. Mutatja 
ezt, hogy az itteni egyetem magyar hallgatóiról hiányosan összeállított Hellebrant Árpád-féle 
névsort 1711-ig terjedően 19 újabb hallgatóval bővítő s az eredeti anyakönyvet gondosan 
követő Forró Imre-féle katalógus sem teljes, amennyiben korszakunkban már eddig is leg
alább 25 olyan franekeri magyar tanulóval találkoztunk, akinek a neve ebben sem szerepel, 
nyilván azért, mert ezek az egyetemi matrikulába sem lettek bevezetve. De ezek száma sem 
végleges, mert itt is tanulhatott beiratkozás nélkül nem egy studens, s különösen a tanulmányi 
megszakítás után visszatérők esetében lehetett laza az adminisztráció. Ami a groningeni 
egyetemet illeti, magyar tanulóink itt a beiratkozásnál elég gyakran kaptak felmentést az 
ilyenkor esedékes díj megfizetése alól, ami nevük mellett a „gratis inscriptus" megjegyzés 
feltüntetésével van jelezve. További kedvezményképpen az ilyen hallgatók átmeneti tanulmány 
megszakítás esetén aligha voltak újabb beiratkozásra kötelezve. Viszont a harderwijki egye
temnek s a deventeri athenaeumnak oly kisszámú magyar hallgatója volt, hogy tárgyunk 
szempontjából alig jöhetnek tekintetbe. Legliberálisabb volt azonban az utrechti egyetem 
anyakönyvezése. Itt a magyar hallgatók azt a kiváltságot élvezték, hogy tandíj lefizetése, 
tehát hivatalos beiratkozás nélkül is fakultást kaptak választott professzor alatt az előadások 
hallgatására. Ezért igen tekintélyes itt azoknak a magyar diákoknak a száma, akiknek neve 
a hivatalos anyakönyvben nem szerepel — s csak egykorú nyomtatott disszertációkból, 
emlékalbumok bejegyzéseiből s más levéltári dokumentumokból lehet megállapítani, hogy 
Utrechtben tanultak. De voltak olyan be nem írt tanulók is, akik vitatkozásra sem jelentkez
tek. Ezek nevét azután semmiféle adat sem tartotta fenn. Az utrechti magyar studensek 
kritikai névsorának rekonstruálója, Segesváry Lajos 1711-ig terjedően a 158 hivatalosan 
beírt magyar tanuló mellett más forrásokból még 70 be nem írt diák nevét sorakoztatja fel, 
mely utóbbi számhoz még minimálisan 50-et adhatunk az általa 1830-ig feltételezett 200 
olyan anyakönyvezetlen hallgatóból, akinek tanulásárál semmi nyom sem tanúskodik.31 

Ily liberális anyakönyvezés mellett Angliába menetele kedvéért valójában bárki úgy meg
szakíthatta az egyetemen megkezdett tanulmányait, hogy annak írásos emléke nem maradt, 
mert ha már Utrechtbe érkezésekor nem volt feltétlenül kötelező a beiratkozás, úgy Angliából 
való visszatérése után méginkább nem. Fentiek figyelembevételével érthető tehát, hogy 
a viszonylag gondosabban vezetett leydeni anyakönyv több tanulmánymegszakítás emlékét 
tartotta fenn, s ezért több Angliába peregrinált magyar hallgató nevének megállapítására 
ad lehetőséget, mint a kevésbé pontosan vezetett franekeri vagy a tárgyunk szempontjá
ból teljesen negatív értékű utrechti matrikula. 

De felvetődhet az a kérdés, hogy a leydeni és franekeri tanulmánymegszakítások alanyai 
esetleg nem Anliában, hanem Utrechtben tartózkodtak a magyar hallgatók kedvezménye 
alapján beiratkozatlanul. A latens módon való utrechti tanulás lehetősége csakugyan fennáll, 
tegyük azonban mindjárt hozzá, hogy csak csekély mértékben. Már utaltunk rá, hogy a XVII. 
század folyamán nyom nélkül Utrechtben tanult magyar hallgatók száma úgy 50 körül jár
hatott. Ezek túlnyomórésze is feltétlenül a törzshallgatókból került ki, s csak elenyészően 
kis hányaduk lehetett olyan, aki másutt folytatott tanulása megszakításával rövidebb időre 
érkezett ide. így a fentebbi magyar tanulók leydeni és franekeri tanulmánymegszakításaiból 
levont következtetéseinknél csak elenyészően csekély hibaszázalék eshetősége foroghat fenn. 
Ezzel szemben a felsorolt, régóta ismert és kétségbe nem vonható példák meggyőzően iga
zolták, hogy Leydenből és Franekerből tanulása megszakításával tényleg mily jelentős számú 
magyardiák hajózott át Angliába. Az itt bemutatott 12 hallgatónál pedig nem egy eset
ben egyéb hitelt érdemlő adatok is megmutatták azt, hogy angliai tanulásuk feltételezé
se indokolt volt. Csak példának hozzuk fel a Nábrádi János esetét, kinek angliai tartóz
kodását előbb következtetés útján állapítottuk meg, s ez eljárásunk helyességét később a Szi
lágyi Benjámin Istvánnál talált adat igazolta. 
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