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Studiorum meorum magistro
Valentino Keserű nonagenario

Az amszterdami református egyház magyarországi
 és erdélyi pártfogoltjai (1654–1698)*

A Lymbus 2014-es kötetében közöltem azon magyarországi és erdélyi személyek jegy-
zékét, akiket a leideni református egyház a felügyelete alá tartozó, jótékony célú Broek-
hoven-alapítvány anyagi eszközeiből a 17. század folyamán támogatott.1 Az akkori 
adatközlés elsődleges célja az volt, hogy felhívja a fi gyelmet a peregrinatio hungarica 
külföldi fi nanszírozásának2 egy eddig kevéssé fi gyelemre méltatott forrástípusára, az 
egyházközségi számadáskönyvekre. Az említett közleményben jeleztem, hogy a teljes-
ség igényével folyó hollandiai kutatás eredményeinek bemutatását adandó alkalommal 
az amszterdami református egyházközség számadáskönyve magyar vonatkozású adatai-
nak közzétételével folytatom.

Hollandia legnagyobb és legtöbb anyagi eszközzel rendelkező református egyház-
községe a 17. században – ellentétben Leidennel – nem egy, az egyháztól formálisan 
elkülönülő alap révén támogatta a hozzá ilyen célból fordulókat, hanem közvetlenül az 
egyháztanács által felügyelt anyagi eszközökből folyósította a jótékony célú összegeket: 
ezeket rögzítették az egyházközség számadáskönyveiben.3 Mivel az egyházi iratok a 
holland levéltárak gyűjtőkörére vonatkozó, a múlt század első harmadában hozott ren-
delkezések szerint az állami, illetve a városi levéltárakba kerültek, illetve ha már az utób-
biakban voltak, ott maradhattak,4 az említett számadáskönyveket ma az Amszterdami 
Városi Levéltár (Stadsarchief Amsterdam) őrzi.5 Ezekből a 17–18. századra vonatkozó-

*  Köszönet Harmen Snel úrnak, az Amszterdami Városi Levéltár (Stadsarchief Amsterdam) munkatársának 
a forrásokhoz való hozzáférésben nyújtott segítségéért és értékes információiért.

1  Bujtás, 20141.
2  Az itthoni fi nanszírozásra lásd Bozzay, 20062.
3  Ennek megfelelően a számadáskönyvek – Leidentől eltérően – nem egy külön fondban találhatók, ha-

nem az egyházközség levéltárának részét képezik. A köteteken 1683-tól feltűnik a „Fonds Charitatis” el-
nevezés, ami arra utal, hogy ettől kezdve a jótékony célú kiadásokra szóló összegeket egy külön, de az 
egyházközségen belül elkülönített alapból fi zették.

4  Miklós, 1937, 57.
5  Leiden esetében is emiatt került az ottani (egyházi) alapítványi számadáskönyv a Leideni Városi Levéltár-

ba, mely ma már körzeti levéltárként (Erfgoed Leiden en omstreken) működik.
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lag három kötet maradt fenn,6 az első kötet a 1638 és 1683 közötti,7 a második a 1683 
és 1771 közötti,8 a harmadik kötet a 1772–1805 közötti9 időszak feljegyzéseit tartal-
mazza.10 Mivel a korábban bemutatott leideni alapítványi számadáskönyvben az utolsó 
bejegyzett összegek 1704-ből származnak, a valós összehasonlítás és az abból levonható 
következtetések érdekében célszerű volt a hasonló jellegű amszterdami forrásokat is ez-
zel az évvel bezárólag megvizsgálni.11

A támogatott személyek köre nemzetiségüket, felekezetüket és foglalkozásukat te-
kintve Amszterdamban is rendkívül változatos: számos ország diákjai (többek között 
hollandok, angolok, skótok, írek, franciák, svájciak, németek, csehek, lengyelek) kap-
tak támogatást,12 és nemcsak református, hanem evangélikus, katolikus és zsidó vallású-
ak egyaránt részesültek segélyben, és olyanok is, akik katolikus vagy zsidó vallásukról a 
reformátusra tértek át, vagy olyan szerzetesek, akik kiléptek rendjükből.13 Szintén nagy 
számban találhatók a segélyezettek között török rabságból szabadultak, illetve olyan 
kifi zetett összegek, melyeket a még rabságban levők támogatására vagy kiváltására fo-
lyósítottak. Leidenhez hasonlóan sok, vallásuk miatt menekülni kényszerültet támoga-
tott, közöttük az 1640-es években feltűnően sok cseh exulánst.14 A másik várossal ellen-
tétben elhanyagolható viszont azon 1685 őszétől Franciaországból Hollandiába 
menekült, segélyezett hugenották száma, ennek viszont nem a segítőkészség hiánya, ha-
nem az volt az oka, hogy az ő támogatásukat Amszterdam város központi költségveté-
séből biztosították. Szintén különbség Leidenhez képest, hogy az amszterdami egyház-
község feltűnően sok (lelkész)özvegynek fi zetett ki kisebb-nagyobb összegeket. Végül a 

   6  Az itt bemutatandó iratok az egyháztanács jótékony célú kiadásait rögzítő, „egyesített” számadáskönyvek. 
Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a 17. században előbb négy, majd (1671-től) öt református templom 
működött Amszterdamban, melyek mindegyikének megvolt a maga számadáskönyve is, és ezek közül a 
legrégebbi, az Oude Kerké 1581-es bejegyzésekkel indul. Mivel az egyháztanácsi első kötet 1638 már-
ciusában folyósított összegek rögzítésével kezdődik, és a testület jegyzőkönyveiben 1637-ben és 1638 
elejéről sincs adat arra, hogy döntést hoztak volna egy egyesített számadáskönyv létrehozásáról, nem 
kizárt, hogy volt egy korábbi, az 1638-at megelőző időszak adományait regisztráló kötet is. (E kérdéssel 
az egyházközség történetét kimerítő részletességgel tárgyaló több kötetes monográfi a nem foglalkozik, 
csak tényként állapítja meg, hogy az egyháztanács által jótékony célra fordított összegek 1638-tól követ-
hetők nyomon. Vö. Evenhuis, 1965, 188.)

   7  Ontvang- en uitgaaf-boek van den Eerwaarden Kerkenraad 1638–1683, SAA, AHGA, inv. nr. 149. (a 
továbbiakban: SAA, AHGA, OUB 1). 

   8  Fonds Charitatis. Ontvangst- en uitgaafboek van den Kerkeraad van Amsterdam 1683–1771, SAA, 
AHGA, inv. nr. 187 (a továbbiakban: SAA, AHGA, OUB 2)

   9  Fonds Charitatis. Ontvangst- en uitgaafboek van den Kerkeraad van Amsterdam 1772–1805, SAA, 
AHGA, inv. nr. 188.

10  A sorozat utolsó kötete az 1843-ig terjedő időszak adatait tartalmazza: Ontvang- en uitgaaf-boek van 
den Eerwaarden Kerkenraad 1780 – 1843, SAA, AHGA, inv. nr. 150.

11  A 18. századi adatokat külön közleményben teszem majd közzé.
12  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 49a, 56a, 57a, 86a, 89a, 91a, 92a, 94a, 96a, 98a, 100a, 100a, 

111a, 113a, 119a, 120a, 123a, 124a, 127a, 135a, 149a, 152a, 184a, 192a, 193a; OUB 2, ff . 17a, 19a, 29a.
13  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 79a, 89a, 161a, 181a, 182a, 187a, 193a, 201a.
14  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 52a, 57a, 68a, 85a, 87a, 93a, 94a, 96a, 98a, 100a–102a, 

114a–116a, 125a, 126a, 181a, 197a.
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támogatottak köre a másik városhoz hasonlóan nemcsak közrendűekre, hanem neme-
sekre is kiterjedt, ha azok nélkülöztek vagy üldözésnek voltak kitéve.15

A leideni alapítvány deklarált célja a szegények és üldözöttek támogatása volt, ebből 
adódóan elsősorban egyéneket segített. Az amszterdami református egyházközségnél 
ilyen korlátozás nem volt: az egyháztanács tevékenységét az általános szeretetszolgálat 
jegyében végezte, így nemcsak személyeket, hanem más egyházközségeket is támoga-
tott, közöttük jelentős számban külföldi szenvedő egyházakat (többek között Pfalzban, 
Anhaltban, Hessenben, Jülichben, Cleefben, Svájcban, Franciaországban, Írországban, 
Lengyelországban és Itáliában).16 Az előbbieknek folyósított, nagyobb összegű segélyek 
mellett nem kerülték el a szervezet fi gyelmét a hollandiai és külföldi gyülekezetek éle-
tének napi gondjai sem: számtalan adat tanúskodik arról, hogy templomok építési és 
karbantartási költségeihez is hozzájárultak.17

A külföldi egyházaknak nyújtott segítséggel kapcsolatban érdemes megemlíteni, 
hogy a számadáskönyv az 1640-es évekből számos feljegyzést tartalmaz a cseh–morva 
testvérek Lengyelországba menekült csoportjának segélyezésére,18 melynek érdekében 
az amszterdami egyházkerület már 1637-ben külön alapot hozott létre.19 A téma első 
felbukkanásakor, 1641-ben megemlítik a vallási csoport Magyarországra menekült tag-
jait is,20 akiknek – a Lengyelországban tartózkodó menekültekhez hasonlóan – az ak-
kor még a lengyelországi Lesznóban tartózkodó Johannes Amos Comeniuson keresztül 
kívánták eljuttatni a nekik szánt adományt.21 A cseh tudós neve a számadáskönyvben 
még kétszer bukkan elő: amikor hollandiai útja során 1642 júliusában az egyházközség-
gel személyesen is kapcsolatba kerül, sorstársai támogatására nagyobb összeget adnak át 
neki és Lengyelországba való hazatéréséhez is pénzbeli támogatást kap.22

A pénzsegélyben részesült magyarországiak és erdélyiek köre a leidenihez hasonlóan 
változatos képet mutat: sok közöttük a diák, ezek támogatása az előbbi városhoz hason-
lóan az 1660-as évekre sűrűsödik, míg a későbbi években Leidennel egyezően csak el-
vétve találni adatot rájuk, aminek egyik lehetséges oka az peregrinatio hungarica egyre 

15  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 89a, 131a, 152a, 182a, 198a, 202a, 203a.
16  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 4a, 6a, 10a, 20a, 28a, 31a, 32a, 39a, 40a, 73a, 80a, 83a, 103a, 

108a, 109a, 111a, 115a. Az egyház külföldi társszervezeteket támogató tevékenységére lásd még Even-
huis, 1965, 185–189.

17  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 115a, 131a, 152a–155a, 171a, 185a, 192a–194a, 200a, 204a, 205a.
18  Lásd SAA, AHGA, OUB 1, ff . 52a, 53a, 56a, 59a, 64a, 68a, 78a, 84a, 95a.
19  Rood, 1970, 45.
20  A cseh–morva testvérek magyarországi befogadására lásd Kúr, 1937, 21–24.
21  Lásd a számadáskönyv 1641. július 3-án kelt bejegyzését. SAA, AHGA, OUB 1, f. 50a. Erre az adatra a 

Comenius és Hollandia kapcsolatát tárgyaló monográfi a is felfi gyelt (vö. Rood, 1970, 45). A magyaror-
szági csoportról a számadáskönyvben a későbbiekben közvetlenül nem, csak áttételesen esik szó, amikor 
„a Lengyelországban és máshol tartózkodó menekült cseh (és morva) lelkészekről”, illetve „a Csehor-
szágban, Lengyelországban és máshol tartózkodó” [cseh és morva] lelkészek segélyezésével kapcsolatban 
tesznek bejegyzéseket (vö. SAA, AHGA, OUB 1, ff . 53a, 64a, 78a, 84a).

22  Comenius 1642. július 16-án az amszterdami egyházkerület által a lengyelországi közösség támogatására 
szánt 1000 guldenes keretből 230 guldent előlegként vesz át, majd másnap hazatéréséhez 30 guldent kap 
útiköltségre. SAA, AHGA, OUB 1, 53a, 57a. (Rood csak az előbbi adatot idézi. Vö. Rood, 1970, 52.)
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jobban kiépülő itthoni fi nanszírozása lehet.23 A nem diák segélyezettek között a vallási 
menekültek szerepelnek legtöbbször, és vannak közöttük evangélikusok is. A segélye-
zettek ezen csoportja a vizsgált időszakban Leidenhez képest láthatóan nagyobb,  ami 
annak fényében, hogy Amszterdam a korban a vallási tolerancia jelképének és menekül-
teket befogadó városnak számított, egyáltalán nem meglepő. Az előbbieken kívül az 
amszterdami egyház is támogatott nemesi származású személyeket. Mellettük érdekes 
színfolt a már gyakorló orvosként a városba érkező, a vizsgált időszakban utolsóként 
támogatásban részesülő Michael Aloysius Sinapiusra vonatkozó feljegyzés.

A két város magyar vonatkozású feljegyzései mennyiségi szempontból eltérő képet 
mutatnak. Míg Leidenben az 1704-ig terjedő időszakban összesen harmincnyolc sze-
mély részesült adományban, addig ez a szám Amszterdamban mindössze huszonhat, 
ami azt jelenti, hogy az előbbi helyen támogatottak száma körülbelül harmadával több 
volt. Ugyancsak különbséget mutat azon alkalmak száma, amikor magyarországiak és 
erdélyiek segélyt kaptak: Leidenben hatvankilencszer, Amszterdamban harminchétszer 
folyósítottak az említetteknek összegeket, vagyis az adományozások száma az előbbi 
városban körülbelül kétszer akkora volt, mint az utóbbiban.

A Leidenben magyarok számára kifi zetett adományok végösszege első látásra na-
gyobbnak tűnik, mint az Amszterdamban folyósítottaké.24 Ezt azért kell megjegyezni, 
mert az előbbi helyen folyósított összeg tartalmazza a volt gályarab-prédikátorok Hol-
landiába látogató csoportjának juttatott nagy összegű adományt is, ami viszont torzítja 
a valós arányokat:25 e tétel nagyobbik részét fi gyelmen kívül hagyva összességben az 
előbbi helyen kevesebbet, az utóbbin többet fi zettek ki segélyként.26 Ez a két városban 
adományozott egyes összegeket fi gyelembe véve érthető is: Leidenben az adományok 
legnagyobb része a diákoknak adott hat gulden, míg Amszterdamban a segélyek nagy-
jából kétharmada az előbb említettnél nagyobb összeg volt. Ez azt mutatja, hogy a ma-
gyarok tekintetében az előbbi helyen a kisebb összegű – többek esetében többszöri – 
támogatás, míg az utóbbin inkább nagyobb összegek kifi zetése volt a gyakorlat.27

Figyelemre méltó, hogy az Amszterdamban segélyezettek felét Leidenben is támo-
gatták, sőt közülük hárman (Dobrai P. Mihály, Rimaszombati Mihály és Száki Ferenc) 
ott az alkalmak számát tekintve a magyarok közül legtöbbször részesültek adomány-
ban. Ez azt jelenti, hogy azon személyek közül, akik Leidenben pénzsegélyt kaptak, 

23   Vö. Bozzay, 20062, 25–30. 
24  Leidenben (kerekítve) 500 guldent, Amszterdamban (szintén kerekítve) 438 guldent fi zettek ki magya-

rok számára.
25  A volt gályarab-prédikátorok Leidenben összesen 151 guldent kaptak, tekintettel arra, hogy az összeg 

odaítélésénél fi gyelembe vették Zürichben időző társaikat is. Az adományból 31 gulden volt a közvetle-
nül az ottani egyházközség döntése alapján kifi zetett összeg, a fennmaradó 120 guldent az egyháztanács 
kérésére az alapítványt formálisan felügyelő polgármesterek utalták át az alapítványnak. Vö. Bujtás, 
20141, 136. 

26  Leidenben 380 guldent, Amszterdamban 438 guldent.
27  Ezt igazolja a volt gályarab-prédikátorok számára folyósított, említett nagy összeg mellőzésével végzett 

átlagszámítás is: Leidenben az egy kifi zetésre jutó összeg (kerekítve) hat, míg Amszterdam (szintén kere-
kítve) 12 gulden volt.
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minden második tudott az amszterdami lehetőségről, és azt is, hogy kintlétüket legin-
kább azok tudták hatékonyan fi nanszírozni, akik a támogatás minél több formájáról 
rendelkeztek információval.28

A magyar vonatkozású adatok mennyisége a leideniekével összevetve csalódást kel-
tő, főleg ha fi gyelembe vesszük, hogy Hollandiát felkereső peregrinusaink közül számo-
san jártak Amszterdamban vagy azért, mert otthonról általában Hamburgban hajóra 
szállva a városba érkeztek elsőként, vagy fordított irányban onnan indultak haza, vagy 
azért mert a város nevezetességeire vagy az ott lakó jelentős személyiségekre sokan vol-
tak kíváncsiak.29 Ugyancsak hiányoznak a korszak jelentős személyiségeire (pl. Tótfalu-
si Kis Miklósra, Apáti Miklósra) vagy az 1645-ös Janssonius-féle magyar Biblia30 kiadá-
sában érintett magyar diákokra vonatkozó bejegyzések, van viszont néhány fontos 
nyom, amelyek az adott személyre vonatkozó ismereteinket fontos adalékokkal egészí-
tik ki (lásd a Gávai Mihályra, az Otrokocsi Fóris Ferencre és Parschitius Kristófra vo-
natkozó feljegyzéseket).

Vannak olyan „hiányzó” adatok, amelyekre található észszerű magyarázat. Így például 
a Comenius ismeretségi körébe tartozó Josephus Securiusra vonatkozóan – aki Leidenben 
a cseh–morva testvérek magyarországi Szakolcán31 menedéket lelt csoportja nevében kért 
és kapott segélyt,32 és az utrechti református egyháztól is kért támogatást –33 Amszterdam-
ban ebből az időszakból nincs bejegyzés, jóllehet korábban (hollandiai tanulmányai alatt) 
maga is kapott a nagyvárosban pénzsegélyt,34 tehát erről a támogatási lehetőségről tudott. 
Ennek az lehet az oka, hogy Amszterdamba Comenius előörseként mások, Daniel Vetter 
nyomdász és Johannes Felinus tanár látogatott el,35 és amszterdami tartózkodása során 
maga Comenius kérte és köszönte meg a menekült cseh–morva testvérek támogatását.36

A leideni adatok alapján ugyancsak „elvárható” lenne a megszabadított gályarab 
prédikátorok 1676 nyarának végén Hollandiába látogató csoportjának37 felbukkanása 
is a vonatkozó amszterdami számadáskönyvben. A rájuk vonatkozó feljegyzések hiá-
nyának az az oka, hogy ügyüket az egyházközség külön kezelte, egyháztanácsi szinten is 

28  Jellemző ellenpélda Lévay Péter esete, aki a korabeli források szerint saját költségén tanult Leidenben 
(vö. Bozzay, 20061, 986–987), így emiatt 1666 és 1668 között joggal kért és kapott segélyt többször is 
(összesen hatszor) az ottani egyháztól (vö. Bujtás, 20141, 132). Mivel az Amszterdamban segélyezett 
Köpeczi Bálinthoz és Rimaszombati Mihályhoz hasonlóan ő is doktori címet szerzett 1668. február 14-
én (vö. Molhuysen, 1913–1924, III, *307), jó eséllyel pályázhatott volna az amszterdami egyház tá-
mogatására, neve ennek ellenére nem bukkan fel az ottani számadáskönyvben.

29  Még inkább furcsa a magyar vonatkozású adatok viszonylag kevés száma, ha fi gyelembe vesszük, hogy 
azok neve sem kerül elő a számadáskönyvben, akikről naplójuk, mások album amicorumaiba tett bejegy-
zéseik és közvetett adatok alapján tudjuk, hogy jártak a városban.

30  Károli–Szenci Molnár, 1645.
31  Skalica, SK
32  Bujtás, 20141, 129.
33  Segesváry, 1937, 421–422.
34  SAA, AHGA, OUB 1, 18a.
35  Blekastad, 1969, 299.
36  Rood, 1970, 52.
37  Útjukra lásd Bujtás, 20142.
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tárgyalta, külön gyűjtést rendezett a számukra és egy másik pénzalapból (diaconie) tá-
mogatta,38 ellentétben azzal a három száműzött evangélikus magyarországi lelkésszel, 
akik a másik csoporttal szinte egy időben tartózkodtak az országban,39 és a számukra 
biztosított adományt az itt bemutatott számadáskönyvekben rögzítették.

Az amszterdami magyar vonatkozású adatok szerény számának nem lehet az az 
oka, hogy peregrinusaink nem a város oktatási intézményében, az athenaeum illustré-
ben tanultak40 és emiatt szenvedtek volna hátrányt, hiszen minden itt bemutatott 
segélyezett diák Leidenből vagy más városból látogatott el Amszterdamba.  Az sem 
igaz, hogy peregrinusaink közül Amszterdamban Leidennél kevesebb diák részesült 
volna támogatásban: a magyar támogatottak között mindkét városban nagyjából fe-
le-fele arányban vannak diákok. A viszonylag kevés nyom legvalószínűbben az infor-
mációhiányra vezethető vissza, hiszen – mint volt már róla szó – sokan fordultak meg 
Amszterdamban (különösen igaz lehetett ez a Leidenben tanulókra, akiknek erre a 
két város közötti alig negyven kilométeres távolság miatt leginkább módjuk volt), és 
ha máskor nem, az Amszterdamból való hazautazásukat megelőzően – amikor anyagi 
eszközeik már jócskán kimerültek – felkereshették volna az amszterdami egyházat, 
amely a számadáskönyvek feljegyzései szerint számos külföldi személyt támogatott 
útiköltséggel.41

Az amszterdami magyar vonatkozású feljegyzések – viszonylag szerény számuk 
ellenére is – sok új adalékkal szolgálnak az „Észak Velencéjét” felkereső magyarorszá-
gi és erdélyi honfi társaink jegyzékéhez: az itt bemutatott, támogatott személyek egyi-
ke sem szerepel a nagyvárost a 17. század második felében felkeresők legutóbbi össze-
foglalásában.42 A mindkét városban segélyezettek esete pedig arra világít rá, hogy a 
jól tájékozottak szűkös forrásaikat a kinti egyházak jótékony célú tevékenységének 
köszönhetően az átlagnál nagyobb mértékben egészíthették ki. A viszonylag nagy 
számú, jelenleg nem azonosítható, feltehetően nagyobbrészt evangélikus (menekült) 
lelkészre utaló nyom pedig az exulánsok történetéhez szolgálhat kiindulási pontként 
a további kutatásokhoz.

A forrásokból a teljesség igényével minden olyan bejegyzést közlök, amelyek a be-
jegyzés szövege szerint magyarországi vagy erdélyi személyre vonatkoznak. Amennyi-
ben ezek a jelenleg ismert források és a szakirodalom alapján kétségesnek tűnnek vagy 
tévesnek bizonyulnak, arra a jegyzetekben hívom fel a fi gyelmet. Szintén közzéteszem 
az azon segélyezettekre vonatkozó bejegyzéseket, amelyek a korábbi leideni adatközlés 
és eddigi ismereteink szerint megnyugtatóan magyar személyhez köthetők. Nem vet-
tem fel viszont olyan személyeket, akiknek a neve első pillantásra magyarosnak tűnik, 

38  Miklós, 1919, 95–101.
39  Útjukra lásd Bujtás, 2002–2003.
40  Peregrinusaink tanulmányaik helyszínéül azért választották Amszterdammal ellentétben a másik négy 

várost (Franeker, Groningen, Leiden, Utrecht), mert azok egyetemei felsőfokú képzést kínáltak.
41  Lásd például SAA, AHGA, OUB 1, ff . 186a, 188a, 189a, 196a; OUB2, ff . 6a, 17a, 28a.
42  Bozzay–Ladányi, 2007, 2464–2478.
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de más adat alapján egyértelműen megállapítható, hogy az illető nem „Hungarus”.43 
A nem azonosítható személyek esetében jelenleg meg kell elégednünk az illető regisztrálá-
sával: kilétük tisztázásához további kutatásokra van szükség.44

Forrás

Feljegyzések az amszterdami református egyház tanácsának
 számadáskönyveiben magyarországi és erdélyi személyek számára kifi zetett 

összegekről az 1654 és 1698 között évekből*

(SAA, AHGA, OUB 1, OUB 2)

*A forráshoz tartozó jegyzetek a táblázat végén találhatók.

Dátum A bejegyzés szövege Összeg1 Lelőhely

OUB 1 (inv. nr. 149)
1654. július 16. Andreas Kierots van Ongeren student2 5 f. 132a3

1659. január 30. aen Petrus Fésy ongers student4 5 f. 146a

1659. március 6. Franciscus Sacsi ongers student5 10 f. 146a

1659. július 31. Gregorius Veris uyt Hongerye6 7 10 f. 148a

1660. augusztus 19. Aen Dr. Valentius [!] Skerulsturi ongaris 
Proff essor7

25 f. 153a

1660. szeptember 23. Aen Georgius Pauli uyt Walachijen8 5 f. 153a

1661. március 10. aen Michiel Subbattyn ongers student9 25 f. 157a

1661. október 6. aen Petrus Vechje onger10 2 10 f. 159a

43  Például 1651 májusában egy Petrus Carolinus nevű diák kap segélyt (vö. OUB 1, f. 124a), akinek neve 
ugyan magyarosnak tűnik – korábbi Károlyi Péter nevű személyek adták meg így nevüket latinosan –, 
ebben az esetben egy német diákról van szó, aki 1651-ben disputált Groningenben (vö. Carolinus, 
1651).

44  A nem azonosítható személyek kilétének tisztázásához az egyháztanács üléseiről készült jegyzőkönyvek 
sem nyújtanak segítséget: a segélyezési ügyek egyének esetében láthatóan nem kerültek fel annak napi-
rendjére.
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1662. március 9. aen Michiel Subuten11 20 f. 162a

1662. április 20. Michael Dobbray student12 12 12 f. 162a

1664. május 1. Aen Martinus Schimchalkius,13 3 r(i)
xd(aalder)14

7 1015 f. 172a

1664. szeptember 18. A(en) Doctor Valentinus Keopexi, 
theologiae Doctori met recom
(mendatie) van de H(eren) Professor 
Heydanus en Voetius16

20 f. 172a

– „ – A(en) Stephanus Szegi, ongers student17 10 f. 172a

– „ – A(en) Gregorius Zagozi als vor(en)18 10 f. 172a

1664. november 6. A(en) Michael Rimaszombathi 10 f. 172a

1665. január 1. A(en) Zimschalkius, pools passant19 3 3 f. 172a

1665. április 30. aen dom(inee) Langelius voordat aen 
Martin Schimpschalck Hongers 
Edelman bet(aelt) als op qui(tantie)20

6 6 f. 174a

1665. május 7. aen Michael Sombati doctor theologie21 
8 ducatons22

25 423 f. 174a

1666. július 29. aen Franciscus Sackius Hongarsch 18 18 f. 176a

1667. október 2. A(en) Franciscus Sakius 10 ducatons 31 1024 f. 179a

1673. február 16. Aen Michael Gavay25 6 6 f. 189a

1673. március 23. A(en) Michael Gavay, Hungarus 6 6 f. 190a

1673. április 20. A(en) Michael Gavay, Hungarus, noch26 9 9 f. 190a

1676. augusztus 20. A(en) Andreas Roskaliski,27 Jonas 
Colledanus,28 en Johannes Lani29 3
ongarische Evangelische Praedicanten, 
6. ducatons30

18 1831 f. 195a
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1679. július 27. aen Georgius Beer student uyt 
Seeuenberghen32

1 11 8 f. 201a

1680. június 20. aen Michael Gavay, Hongarus33 9 9 f. 203a

OUB 2 (inv. nr. 187)
1684. márc. 9. aen Johan Christoforus Tarnotezy34 1 10 f. 2a

1684. június 29. aen Johannes Franciscus Adelbertus 
Hongaris Pr(edicant)35

12 12 f. 2a

1684. július 6. aen Jacobus Valenen Hongaris student36 6 f. 2a

1684. október 12. aen een hongaris predicant37 3 3 f. 3a

1684. november 9. aen David Henricus Hungarus38 3 3 f. 3a

1684. november 16. aen Johannes Hervat Hungarus39 6 f. 3a

1690. augusztus 31. aen Franciscus Foris, Hongaris Pred
(icant)40

30 f. 13a

1691. október 23. aen Franciscus Foris Hungers predicant41 30 f. 14a

1697. október 17. aen Christophorus Parschitius42 1 10 f. 24a

1698. március 13. aen Johannes Michelitz verdreven 
Hungaris Pred(ican)t43

20 f. 25a

1698. július 10. aen Daniel Sedney Hungaris 
proponent44

6 f. 26a

1698. október 2. aen een Hungaris Doct(o)r Senabius45 10 f. 27a

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

2  „Kierots András Magyaroszágról, diák.” Szepsi Korocz András sárospataki tanulmányai után Hollandiá-
ban mind a négy nagy egyetemre (Leiden, Utrecht, Franeker, Groningen) beiratkozott. 1654 nyarán tért 
haza, majd több helyen szolgált lelkészként, 1675-tól a szatmári egyházmegye esperese. Vö. Szabó–
Tonk, 1992, 150; RMSz, 788; Bozzay–Ladányi, 2007, 321, 1305, 2182, 2740.

3  A számadáskönyvben a bal oldalon (a kiadásoknál) és a jobb oldalon (a bevételeknél) is ugyanazt a fólió-
számot tüntették fel. A holland szakirodalom gyakorlatát követve „a” jelöléssel adom meg a kiadási olda-
lakon szereplő adatok helyét.
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  4  „Fésy Péter magyar diák.” A névalakot a bejegyző elírta. A nyilvánvalóan csak hallás után bejegyzett név-
alak egy Vécsi vagy Vécsei nevű diákot sejtet. A leideni református egyháztól 1661 szeptemberében egy 
Petrus Véczy nevű magyar diák kapott segélyt (vö. Bujtás, 2014, 130). A név hasonlósága és az időpont 
közelsége miatt minden bizonnyal ugyanarról a személyről van szó. Vécsi Péter nevű diák hollandiai 
matrikulálására nincs adat, de a személynek azonosnak kell lennie azzal a Vécsi Péterrel, aki 1661 októbe-
rében ugyancsak az amszterdami református egyháztól részesült adományban (lásd alább). Ugyanennek 
a diáknak a nevét 1662 áprilisában Petrus Wetsi alakban jegyezték be a königsbergi egyetem anyaköny-
vébe (vö. Szögi, 2011, 1602).

  5  „Sacsi Ferenc magyar diáknak.” Száki Ferenc itthoni, debreceni és sárospataki tanulmányait 1655 és 
1667 között hollandiai egyetemeken folytatja, és megfordul Angliában is. Ő is azok közé a peregrinusa-
ink közé tartozik, akik már nem térnek haza, hanem külföldön folytatják pályafutásukat (vö. Gömöri, 
2005, 166; RMSz, 764; Bozzay–Ladányi, 2007, 370, 1334, 2403, 2797). Mielőtt Amszterdamban 
adományért folyamodik, Leidenben részesül segélyben 1658 novemberében. A későbbiekben még szá-
mos alkalommal kap pénzadományt Leidenben (vö. Bujtás, 20141, 129–132) és Amszterdamban is 
(lásd alább).

  6  „Veris Gergelynek Magyarországról.” Vörös (Veres) György, akinek a keresztnevét a bejegyző láthatóan 
elírta, 1652 és 1654 között Wittenbergben tanul (vö. RMSz, 889; Szögi, 2011, 4348). Hollandiai be-
iratkozására nincs adat. Ugyanezen hónap közepe tájt Leidenben is segélyt kap (vö. Bujtás, 20141, 129).

  7  „Dr. Skerulsturi Bálint magyar professzornak.” Keresztúri Sylvanus Bálint nagybányai, majd sárospataki 
tanulmányai után Utrechtben, Franekerben és Groningenben tanult. Teológiai doktori címét ez utóbbi 
helyen szerezte (vö. RMK. III. 2108; vizsgájára lásd Miklós, 1917). 1660 és 1662 között bizonyítható-
an Angliában tartózkodott, ennek fényében a segélyt nyilván angliai útja előtt vette fel. Hazatérte után 
előbb Sepsiben, majd Debrecenben volt lelkész. Vö. Szabó–Tonk, 1992, 2827; Gömöri, 2005, 29; 
RMSz, 419; Bozzay–Ladányi, 2007, 367, 1354, 2216.

  8  „Georg Paulinak Havasalföldről.” Bár a korabeli forrásokban Havasalföld holland nevét (Walachien) 
néha tévesen Erdélyre vonatkoztatják, mivel e személy neve mellett a leideni számadáskönyvben is az áll, 
hogy Havasalföldről jött („Joris [= a Georg holland megfelelője] Paulus van Walachia”, vö. Bujtás, 
20141, 130), a származási hely két különböző helyen, de azonos módon való bejegyzése már nem lehet 
tévedés, hanem a támogatott személytől származó határozott közlésen alapulhatott. Figyelembe véve, 
hogy az erdélyi szászok közül sokan telepedtek le havasalföldi városokban, köztük Hosszúmezőn (Câm-
pulung, R) is, ahol a 17. század második felében a Pauli család egyik tagja, Andreas 1658 és 1681 között 
számos alkalommal töltött be fontos, bírói tisztséget (vö. Binder, 1982, 95–99), az Amszterdamban (és 
ugyanez év novemberében Leidenben is) segélyben részesülő Georg minden bizonnyal e család tagja le-
hetett. Különösen izgalmasnak tűnik ez az adat, ha fi gyelembe vesszük, hogy a hosszúmezői szászok a 
század második felében már a katolikus vallást gyakorolták, bár voltak még kapcsolataik a közel fekvő 
Brassó evangélikusaival is (vö. Binder, 1982, 99). (Köszönet Szabó András Péternek, hogy az erdélyi 
szászok havasalföldi kirajzására és a hivatkozott kötetre felhívta a fi gyelmemet.)

  9  „Subbattyn Mihály magyar diáknak.” Rimaszombati Mihály sárospataki és nagyváradi előzmények után 
1659 és 1665 között Svájcban, Németországban és Hollandiában tanult, és eljutott Angliába is (vö. He-
gyi, 2003, 46; Gömöri, 2005, 128; RMSz, 676; Bozzay–Ladányi, 2007, 386, 2219, 2767). Amsz-
terdamhoz hasonlóan (lásd alább) Leidenben is több alkalommal részesült pénzsegélyben (vö. Bujtás, 
2014, 130–131).

10  „Vechje Péter, magyarnak.” Lásd a 48. jegyzetet
11  Az egy évvel korábban is segélyben részesült Rimaszombati Mihály nevének eltorzított alakja (lásd az 

53. jegyzetet). Amszterdamban még két alkalommal kap pénzadományt (lásd alább). [Ua.]
12  Dobrai P. Mihály debreceni és sárospataki stúdiumok után több holland egyetemen tanult, és átlátoga-

tott Angliába is (vö. Gömöri, 2005, 265; RMSz, 200; Bozzay–Ladányi, 2007, 353, 1339, 2201, 
2769;) A leideni református egyháztól összesen kilencszer részesült segélyben (vö. Bujtás, 20141, 130–
131).

13  Martin Schimchalk, evangélikus hitre tért magyar nemes. A lipcsei egyetemre 1655-ben iratkozik be (vö. 
RMSz, 707; Szögi, 2011, 1858). Hollandiai matrikulálására nincs adat. Leidenben 1655-ben és 1664-
ben (kétszer) részesül segélyben (vö. Bujtás, 20141, 129, 131).
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14  A rijksdaalder (a gulden melletti egyik fi zetőeszköz) rövidítése, értéke 50 stuiver volt.
15  Mivel a számadáskönyvben az összegeket a lap szélén guldenben és stuiverben (adott esetben penning-

ben is) tartották nyilván, az ettől eltérő pénzeket (itt a rijksdaaldert) az előbbiekre számították át. 3 
rijksdaalder összesen 150 stuivert ért, így érhetően 7 guldennek és 10 stuivernek felelt meg.

16  „Keopexi Bálint doktornak, a teológia doktorának Heydanus és Voetius professzor urak ajánlásával.” 
Köpeczi Bálint sárospataki tanulmányait 1662 és 1664 között több holland egyetemen folytatta, és meg-
fordult Angliában is. Hazatérte után előbb Sárospatakon tanár, majd Miskolcon lelkész (vö. Herepei, 
1971; Gömöri, 2005, 127; RMSz, 453; Bozzay–Ladányi, 2007, 397, 2231, 2777.). Doktori címét 
1664. szeptember 4-én szerzi meg Leidenben (vö. Molhuysen, 1913–1924, III, *301; lásd még RMK 
III. 2250). Ugyanezen a napon előbbi minőségében megerősítőleg aláírja a holland református egyház 
három dokumentumot (az ún. belga hitvallást, a heidelbergi kátét és a dordrechti kánonokat) tartalma-
zó hitvallását (vö. Hermán M., 1995, 134–135). Ajánlását érdekes módon nem közvetlenül tanárától, 
az őt doktorrá avató Johannes Hoornbeek leideni teológiaprofesszortól, hanem a magyarok körében 
jóval ismertebb Abraham Heydanus és Gisbertus Voetius leideni, illetve utrechti teológiaprofesszorok-
tól kapta. Amszterdam előtt 1664 júliusában Leidenben is pénzadományban részesül (vö. Bujtás, 
20141, 131). 

17  „Szegi István magyar diáknak.” Szécsi G. (Gálszécsi) István. Sárospataki előzmények után 1662 és 1664 
között több holland egyetemen tanul, és felkeresi Angliát is (vö. Gömöri, 2005, 130; RMSz, 773; Boz-
zay–Ladányi, 2007, 395, 1361, 2229, 2780). Egy hónappal korábban Leidenben is kapott segélyt (vö. 
Bujtás, 20141, 131).

18  „Zagozi Gergelynek, az előbbihez hasonlónak (ti. ő is magyar diák).” Csaholci Gergely Sárospatakon 
kezdi tanulmányait, amelyeket 1662-től Franekerben, majd 1663-tól Groningenben folytat, de közben 
felkeresi Angliát is (vö. Gömöri, 2005, 273; Bozzay–Ladányi, 2007, 384, 2230). Egy hónappal ko-
rábban (ott is Szécsi G. Istvánnal együtt) Leidenben is adományban részesül (vö. Bujtás, 20141, 131).

19  „Zimschalkius, lengyel átutazónak.” A feljegyző a személy nemzetiségét illetően minden bizonnyal téve-
dett, mert az illető a sajátos nevére való tekintettel nyilván megegyezik a magyar Martinus Schimschalk-
kal, aki ugyanezen év májusában részesült adományban.

20  „Langelius tiszteltesnek, mielőtt Martin Schimpschalck magyar nemesnek kifi zetésre kerül elismervény 
ellenében.” Ez az adat arra utal, hogy az evangélikus Schimschalk személyes kapcsolatba került 
Hermannus Langelius református lelkésszel, aki 1647-től haláláig, 1666-ig szolgált a városban az ottani 
huszonöt református pap egyikeként.

21  „Rimaszombati Mihálynak, a teológia doktorának 8 ducaton.” Rimaszombati a hónap elején, 4-én szer-
zett doktori címet Leidenben (vö. Molhuysen, 1913–1924, III, *302; lásd még RMK III. 2286). 
Ugyanakkor doktori minőségében megerősítőleg aláírja a holland református egyház korábban említett 
három dokumentumát (vö. Hermán M., 1995, 134–135).

22  A gulden és a rijksdaalder mellett a legnagyobb értékű korabeli fi zetőeszköz (ezüst pénzérme), amely 63 
stuivert ért.

23  8 ducaton összesen 504 stuivert ért, így 25 guldennek és 4 stuivernek felelt meg. 
24  10 ducaton összesen 630 stuivert ért, így 31 guldennel és 10 stuivernel volt egyenértékű.
25  Gávai Mihály személye az erdélyi bibliakiadási törekvésekkel foglalkozó kutatás számára régóta ismert. 

A hollandiai tartózkodására vonatkozó első adat Tótfalusi Kis Miklóstól származik (vö. Tótfalusi, 1987, 
91, 103). Az újabb kutatások megállapították, hogy Gávai már 1672 decemberében Utrechtben volt, 
ahová Groningenből érkezett, valamint hogy Tótfalusi elődjeként ő is Dirk Voskens nyomdászmesternél 
tanult (vö. Bujtás, 1994. 81–82). Az itteni több, egymást követő adat azt mutatja, hogy 1673 tavaszán 
már Amszterdamban tartózkodott.

26  „Gávay Mihály magyarnak, még [egyszer].”
27  Zaskaliczky András alias Ondrej Zaskalitzky a felső-trencséni evangélikus egyházmegyéhez tartozó Hri-

csón (Hričov, SK) volt lelkész, a pozsonyi vértörvényszék után, mivel nem volt hajlandó áttérni a katoli-
kus hitre, inkább a száműzetést választotta. Alábbi lelkésztársaival előbb a sziléziai Briegben (Brzeg, PL) 
húzta meg magát, majd onnan Boroszlóba (Wrocław, PL) települt át és ott élt 1682-es hazatéréséig. Vö. 
Burius, 1864, 145.
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28  Coledanus (Colledanus) Jónás alias Jonáš Coledanus az ugyanazon egyházmegyéhez tartozó Kiszucaúj-
helyen (Kysucké Nové Mesto, SK) szolgált lelkészként. A pozsonyi törvényszék üléseinek jegyzőkönyve 
a három lelkész közül csak az ő nevét örökítette meg az beidézettek között (vö. S. Varga, 2002. 126). 
A katolizálás helyett két társához hasonlóan ő is emigrált az előző jegyzetben említett helyszínekre. Ő is 
1682-ben tért haza (Burius, 1864, 145).

29  Lányi János alias Ján Láni a szintén az említett egyházmegyéhez tartozó Bolesón (Bolešov, SK) műkö-
dött lelkészként. Lányi a többiektől elválva előbb Görlitzben, majd Lipcsében élt, és egy korabeli album-
bejegyzése szerint 1679 elején még életben volt (vö. Burius, 1864, 165; Bujtás, 2002–2003, 189). 

30  „3 magyar evangélikus lelkésznek, Roskaliski Andrásnak, Colledanus Jónásnak és Lany Jánosnak 6 duca-
ton.” A három magyar száműzött lelkész Lengyelországból kelt útra, hogy Hollandia és az ottani egyhá-
zak támogatását kérjék (vö. Bujtás, 2012–2013). 

31  6 ducaton összesen 378 stuivert ért, ezért 18 guldennek és 18 stuivernek felelt meg.
32  „Georg Beer, erdélyi diáknak.” A segesvári származású szász diák 1677 márciusától Strassburgban tanult 

teológiát, ugyanazon év szeptemberében az odera-frankfurti, novemberében a wittenbergi, majd 1680 
szeptemberében a königsbergi egyetemre iratkozott be (vö. Szabó–Tonk, 1992, 837; Szögi, 2011, 
557, 1647, 2473, 4763). Hollandiai matrikulálására nincs adat, későbbi életútja nem ismert.

33  Eddig nem volt adatunk arra, hogy Gávai pontosan meddig tartózkodott Hollandiában. Egy Nikléczi 
Boldizsár album amicorumában található bejegyzése bizonyítja, hogy 1676-ban átkelt Angliába is 
(AASN, OSZK, Duod. Lat. 81, f. 23r). Az itteni amszterdami bejegyzés azt mutatja, hogy Gávai még 
1680-ban is Hollandiában volt. Mivel Tótfalusi Kis részben Gávai kiküldésének kudarca miatt érkezett 
1680 őszén Amszterdamba, valószínű, hogy Gávai hazaindulása előtt kért újra segélyt.

34  Ugyanerről a személyről 1684 februárjában a leideni református egyház Broekhoven-alapjának száma-
dáskönyvében ezt jegyezték fel: „Joannes Christophorus Th arnotski, magyar nemes, aki haza kíván tér-
ni.” (vö. Bujtás, 20141, 132). Az amszterdami névalak arra utal, hogy a személy valódi neve esetleg 
Tarnóczy lehetett. Ettől függetlenül jelenleg sem a korabeli Tarnóczky, sem a Tarnóczy családnak nem 
ismert ilyen tagja.

35  „Johannes Franciscus Adelbertus magyar lelkésznek.” Ilyen vagy hasonló nevű (Adalbertus) lelkészre 
jelenleg nincs adat. Elképzelhető, hogy a bejegyzésből kimaradt a családnév.

36  „Jacobus Valenen magyar diáknak.” Ugyanez a személy 1685 decemberében a leideni református egyház 
Broekhoven-alapjának számadáskönyvében így szerepel: „Jacobus Valener, magyar férfi .” (vö. Bujtás, 
20141, 133). Elképzelhető, hogy a bejegyzés mögött egy Feilner, Fellner vagy Walleitner/Falleitner nevű 
(valószínűleg felvidéki származású) személy rejtőzik. Ilyen család- és Jacobus keresztnevű diáknak  azon-
ban sem a hollandiai, sem a németországi egyetemi anyakönyvekben nincs nyoma.

37  „Egy magyar lelkésznek.” Kiléte ismeretlen.
38  A 17. században számos Henrici családnevű erdélyi és szepességi szász diák tanult németországi egyete-

meken. Henricus vagy Henrici nevű diák hollandiai matrikulálására viszont nincs adat.
39  Ilyen (Horváth) nevű diák hollandiai tanulmányaira jelenleg nincs adat.
40  „Foris Ferenc magyar prédikátornak.” Otrokocsi Fóris Ferenc 1690 májusában kér a szepesi kamarától 

„salvus passust”, hogy hosszú pályafutása során harmadszor is felkeresse Hollandiát. 1690. augusztus 24-
én érkezik Amszterdamba (vö. Fallenbüchl, 1899, 21), így az amszterdami református egyházat lát-
hatóan nem sokkal a városba érkezése után kereste fel. Ugyanezen év decemberében már Oxfordban 
tartózkodik, és a következő év kora őszéig marad Angliában.

41  Otrokocsi Lodonban 1691. szeptember 5-én kap útlevelet, hogy visszatérjen Hollandiába (vö. Kurucz, 
1992, 21.574). Ugyanezen év november 20-án érkezik a frízföldi Franekerbe (vö. Fallenbüchl, 1899, 
27), ahol a következő másfél évet tölti majd. A fenti adat szerint mielőtt elindult volna az északi egyetemi 
városba, ismét útba ejtette Amszterdamot, és az ottani református egyház az egy évvel korábbival meg-
egyező összegű, a korabeli viszonyokhoz képest jelentős pénzadományban részesítette.

42  A németországi tanulmányai után előbb a körmöcbányai, majd a selmecbányai evangélikus gimnázium-
ban conrectorként, illetve rectorként működő Parchitius Kristóf 1674 és 1677 között külföldi száműze-
tésben élt, hazatérte után Selmecbányán vette fel újra hivatalát. 1687 után Németországba ment és hite 
miatt üldözöttként próbált meg érvényesülni: Lipcsében és Wittenbergben élt haláláig (vö. RMSz, 603). 
Holland kapcsolatairól az újabb kutatások kiderítették, hogy 1676-ban Pozsonyban raboskodó testvére 
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érdekében a bécsi holland követnél járt közbe (vö. Bujtás, 2015, 176). Hollandiai útja eddig nem volt 
ismert. Mivel 1697-ben Amszterdamban látott napvilágot egy eddig nem regisztrált műve (vö. Par-
schitius, 1697), valószínű, hogy útjának egyik célja művének megjelentetése volt. 

43  „Michelitz János elűzött magyar lelkésznek.” Ilyen vagy hasonló (Michelitsch, Michelis, Michaelis) nevű 
száműzött lelkészre jelenleg nincs adat.

44  „Sedney Dániel magyar lelkészjelöltnek.” Ilyen vagy hasonló nevű (Seidner, Seitner, Setnyei, Sennyei, 
Sellyei, Szinnyei, Zeidner, Zsennyei) diáknak ebben az időszakban sem a hollandiai, sem az egyéb orszá-
gok egyetemeinek anyakönyveit feldolgozó peregrinus-adattárakban nincs nyoma.

45  „Senabius magyar doktornak.” Az orvosként működő Michael Aloysius Sinapiusról már Weszprémi Ist-
ván feljegyezte, hogy pályafutása során Európa több országát felkereste (vö. Weszprémi, 1774, 168). 
Az is ismert volt, hogy 1699-ben Amszterdamban jelent meg egy orvosi témájú kötete (vö. Sinapius, 
1699). A szakirodalom már régóta nyilvántartotta, hogy Sinapius 1701-ben Harderwijkben szerzett or-
vosdoktori címet (vö. RMK III. 4802). További kutatásoknak kell eldönteniük, hogy erre miért volt 
szükség, hiszen már a korábban megjelent amszterdami kötetének címlapján is „Ph(ilosophiae) et 
Med(icinae) D(octor), Nob(ilis) Ungar(us)”-nak nevezi magát. Egy viszonylag új közleményből az is 
kiderül, hogy hollandiai tartózkodása során felkereste az amszterdami kórház jellegű intézményeket is 
(vö. Matton, 2002–2003, 471). A fenti adat arra utal, hogy szakmai programjai mellett evangélikus 
létére felkereste az amszterdami református egyházat is, hogy adományért folyamodjon.
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