
 
Szentesi János sárospataki diák ajánlása Tiberius Hemsterhuis leideni professzornak (1761)  
Az 1735-ben született Szentesi János itthoni tanulmányait a sárospataki református kollégiumban kezdte 1750-ben, majd külföldön, a hollandiai Franekerben folytatta, ahol 1760 júliusában teológus hallgatóként iratko-zott be az ottani egyetemre.1 1762-ben tért haza, és előbb a rimaszombati református gimnázium rektora lett, majd 1767-től haláláig, 1781-ig az alma mater professzoraként földrajzot, kronológiát, ó- és újszövetségi történel-met, természet- és nemzetközi jogot, latin irodalmat tanított.2 Kortársai „aranyszájú Szent János”-ként emlegették, nyilván szónoki képességeire utalva, emiatt tarthatta ő az ünnepi prédikációt 1781-ben, amikor a Bod-rog-parti város református templomát felszentelték.3 A pataki tanár nevét László János még Szentesnek írta,4 jóllehet mind a sárospataki kollégium,5 mind a franekeri egyetem anyakönyvében Szentesinek írta be a nevét.6 E tévedésnek köszönhetően Szinnyei József írói életrajzi lexikonában kétszer is szerepel: Szentesi János franekeri magyar diákként és Szentes János pataki professzorként.7 A pataki diák franekeri tanulmányait egy-egy 1761-ben, illetve 1762-ben előadott disszertációval zárta le Herman Venema (1697–1787), illetve Petrus Conradi (1708–1781) teológiaprofesszorok elnökletével. Az elsőt a paradicsombeli kígyó témájának szentelte,8 a másodikban a Prédikátor könyve 12. fejezetének 1-7. verséről értekezett.9 Koncz Sándor hívta fel a figyelmet arra, hogy nyelvtudásának köszönhetően Szentesi a hazai össze-hasonlító nyelvészet egyik korai hazai művelője volt.10 
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A két disszertáció közül Petrik Géza csak az 1762-est regisztrálta,11 Szinnyei már mindkettőt nyilvántartotta.12 Újabban a franekeri egyetem-hez köthető kiadványokat összesítő bibliográfia regisztrálta őket,13 és beke-rültek a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének új, 18. századi sorozatába is. 
Ez utóbbi, legfrissebb számvetés szerint a két disszertációból számos pél-dány maradt fent magyarországi, erdélyi és hollandiai könyvtárakban.14 A jelenleg nyilvántartottak közül, az 1761-es mű példányainak egyiké-ben, melyet a hágai Királyi Könyvtárban (Koninklijke Bibliotheek) őriz-nek,15 a szerzőtől származó dedikáció található:  Viro Celeberrimo T(iberio) Hemsterhuis hanc suam Dissertationem mittit modeste, cum sciat cui, et iussus Author.  Az ajánlás címzettjének nevét látva azonnal szembetűnik, hogy a sá-rospataki diák egy másik egyetemi városba, Leidenbe küldte meg munkája dedikált példányát, a címzett ugyanis 1740-től ott volt professzor. Szentesi leideni beiratkozásának nincs nyoma, viszont elképzelhető, hogy hollandiai tartózkodása alatt – számos honfitársához hasonlóan – ellátogatott Lei-denbe, így elvben találkozhatott a leideni tanárral.16 Inkább valószínű azonban, hogy a sárospataki diák ismeretlenül dedikálta a példányt, és a leideni tanár iránti tisztelete jeléül küldte neki, erre utal ugyanis a szöveg második felében található fordulat, miszerint a szerző a címzett kilétének tudatában kötelességének tekinti, hogy munkáját eljuttassa hozzá.17 Hemsterhuis, aki korának egyik legkiválóbb klasszika-filológusa volt, egyetemi tanulmányai után, előbb 1704-től Amszterdamban volt a filozófia és a matematika, majd 1717-től Franekerben, végül 1740-től egészen halá-láig, 1766-ig Leidenben a görög nyelv professzora. Munkásságát úgy tartják számon, mint ami jelentősen hozzájárult az ógörög nyelv és irodalom ta-nulmányozásának hollandiai újraéledéséhez. A holland szakirodalom egyenesen Hemsterhuis-iskoláról beszél, mivel tanítványai is továbbvitték, illetve -fejlesztették a leideni tanár módszerét, aminek az volt a lényege, hogy a tanulmányozott szerzők szövegeinek kritikus megközelítése és nyelvtani értelmezése mellett nagy hangsúlyt fektetett a diákok önálló, otthoni tanulására. Fontosnak tartotta még, hogy a diákok a görög szerző-ket időrendi sorrendben tanulmányozzák, és ezzel párhuzamosan a latin szerzőket is olvassák. Arra buzdította a diákjait, hogy a szövegeket ne csak olvassák, hanem folyamatosan jegyzeteljenek is. Végül azt ajánlotta, hogy a megfelelő jártasság megszerzése után a diák válasszon ki magának néhány 
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Sándor – Szávuly Mária. Bp., 2007. 349. p. 

15  Jelzete: 445 K 307:14. 
16  Szentesi album amicoruma, amely erre a kérdésre választ adhatna, jelenlegi 

ismereteink szerint nem maradt fenn. 
17  A szövegrész értelmezésében nyújtott segítéségéért köszönet Latzkovits Miklósnak. 
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olyan szerzőt és témát, melyekben azután kellően elmélyülhet, ébren tartva választott stúdiuma iránti érdeklődését.18 A leideni professzor nem tartozott a termékeny szerzők közé, fonto-sabb művei a következők voltak: Julius Pollux Onomasticonjának kiadása19 1706-ban, melyet 1708-ban Lukianosz párbeszédeinek kifejezetten diákok számára készített változata20 követett. Bár hozzákezdett a görög szerző összes műveinek bilingvis (görög-latin) kiadásához, a komplett kiadásból végül is csak az első kötetet jegyezte.21 Utolsó munkája Arisztophanész Plutoszának22 1744-ben történt megjelentetése volt.23 Iskolateremtő életműve alapján érthető, hogy nemcsak a külföldi szakirodalomban, hanem itthon is helyet kapott már az első betűrendes általános lexikonban,24 és egy korai klasszika-filológiai monográfiában is külön fejezetet szenteltek neki.25 A leideni professzor munkásságának fő vonulata, vagyis az antik szer-zők kommentárral ellátott kiadása mellett volt tevékenységének egy olyan része, ami a Hollandiában tanuló magyar diákokat nagyon is érdekelhette – a görög nyelvet diákjainak többek között az Újszövetséget olvasva taní-totta.26 Hemsterhuis magyar kapcsolatairól eddig nem készült összefogla- 
18  GERRETZEN, JAN GERARD: Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studi-

en aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizionus tot en 
met Valckenaer. Nijmegen, 1940. (Studia Graeca Noviomagensia, Fasc. 1.) (további-
akban: GERRETZEN, 1940.) 95–99. p. Az iskola értékelésére ld. legújabban NOORDEG-
RAAF, JAN: The Schola Hemsterhusiana Revisited. In: History and Rationality. The 
Skövde Papers in the Historiography of Linguistics. Eds.: Klaus D. Dutz – Kjell-Åke 
Forsgren. Münster, 1995. (Acta Universitatis Skodvensis, Series Linguistica, 1.) 133–
158. p. 
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20  Luciani Samosatensis colloquia selecta et Timon. Cebetis Thebani tabula. Menandri 
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Tiberius Hemsterhuis. Amstelaedami, 1708. 

21  Luciani Samosatensis opera cum nova versione Tib. Hemsterhusii et Io. Matthiae 
Gessneri […] Tomus I. cujus priorem partem summo studio cuaravit et illustravit 
Tiberius Hemsterhusius […] Amstelodami, 1743. 

22  Aristophanis comoedia Plutus. Recognovit ad veteres membranas, variis lectionibus 
ac notis instrunxit et scholiastas locupletavit Tiberius Hemsterhuis. Harlingae, 1744. 

23  Viszonylag kevés számú publikációja mellett az is megjegyzendő, hogy a 
Hollandiában 1800-ig megjelent nyomtatványokat regisztráló Short-Title Catalogue 
of the Netherlands (STCN) jelenleg csak egy olyan disszertációt tart számon, melyet 
az elnökletével adtak elő. Online: www.kb.nl/en/organisation/research-
expertise/for-libraries/short-title-catalogue-netherlands-stcn – 2020. április. 

24  Közhasznu esmeretek tára. A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra 
alkalmaztatva. VI. Pest, 1839. 184–185. p. 

25  BÁSZEL AURÉL: A classika philologia jelesebb munkásai életrajzokban. I. A 16., 17. és a 
18. század első felének jelesebb philologusai. Bp., 1882. 176–180. p. 

26  Pál apostol leveleit magyarázó előadásjegyzeteket is készített. Ld. GERRETZEN, 1940. 
102., 153. p. Ezek közül egynek (Observationes in Epistolam Domini Pauli ad 
Colossenses, 1739–1740) a másolata – két másik görög tárgyú előadása másolata 
mellett – megtalálható a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményei Kézirattárában, jelzete: Kt. 239. 
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lás, pedig számos magyar diák kereste fel, illetve van adat arra, hogy pereg-rinusaink részt vettek az óráin. Jelenleg ismert első látogatója Bánffyhunyadi Abacs Márton (1710 k. – 1768) volt, aki 1735-ben kért tőle bejegyzést emlékkönyvébe.27 Az erdélyi diák, aki hazatérve Ótordán lett lelkész,28 Hollandiából magával hozott könyvei között ott volt a holland tanár Lukianosz-kiadása is.29 Hemster-huis Bánffyhunyadinak és valamennyi későbbi magyar látogatójának a következő szöveget írta be az emlékkönyvébe: „Légy józan és ne feledj ké-telkedni! Ezek tartják össze az elmét.”30 A leideni professzort két évvel később Maróthi György (1715–1744) kereste fel Debrecenből hasonló cél-lal, ő később szülővárosában lett professzor.31 Arra nincs adat, hogy haza-térte után kapcsolatban maradt-e egykori vendéglátójával.32 1740-ben, nem sokkal azelőtt, hogy az utóbbi Leidenbe került professzornak, Szilágyi Sámuel (1719–1785) kereste fel Hemsterhuist, bejegyzést kérve tőle album amicorumába.33 A debreceni diák, aki később a tiszántúli református egy-házkerület püspöke lett, Hemsterhuis saját közlése szerint az ő diákja volt.34 Bod Péter (1712–1769) önéletírásában maga közli, hogy „látogatta néha” a professzort, amikor az „az Újszövetség görög szövegét fejtegette és a görög régiségeket adta elő”.35 Bányai István (1771–1767) sárospataki diák – hazatérte után Szentesihez hasonlóan szintén pataki professzor – 1742-ben kezdte tanulmányait Leidenben. Hemsterhuisszal 1743-ban íratott 

 
27  A bejegyzés dátuma: Franeker, 1735. július 25. Ld. Bánffyhunyadi Abacs Márton 

album amicorumát (Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, Kolozsvár, RMK 147.), 
számozatlan oldal. 

28  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 
Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiad.) (továbbiakban: ZOVÁNYI, 1977.) 11. p. 

29  Erdélyi könyvesházak, III. 1563–1757. Sajtó alá rend.: Monok István – Németh Noé-
mi – Varga András. Szeged, 1994. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez, 16/3.) 318. p. 

30  νᾶφε καὶ μέμνασ' ἀπιστεῖν· ἄρθρα ταῦτα τᾶν φρενῶν. – Az antikvitásban többek által 
Epikharmosznak tulajdonított idézet eredeti forrása: Fragmenta Pseudepicharmea, 
250. (Köszönet Gellérfi Gergőnek a görög szöveg átírásáért, magyarra fordításáért és 
a forrás azonosításáért.) 

31  A bejegyzés dátuma: Franeker, 1737. augusztus 2. Ld. Maróthi György album 
amicorumát: Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (továbbiakban: OSzK.Kt.) Oct. 
Lat. 455. f. 28r. Ld. még: Inscriptiones Alborum Amicorum, SZTE, 2003–2020, 
projektvezető: Latzkovits Miklós – http://iaa.bibl.u-szeged.hu/ (továbbiakban: IAA.) 
– 2020. április. 13543. 

32  A Maróthi életművét tárgyaló monográfia még a bejegyzés tényét sem említi. Ld. 
TÓTH BÉLA: Maróthi György. Debrecen, 1994. 

33  A bejegyzés dátuma: Franeker, 1740. szeptember 12. Ld. Szilágyi Sámuel album 
amicorumát: Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Kézirattár. R 
607/36. f. 41r. Idézi: SZABÓ BOTOND: Piskárkosi Szilágyi Sámuel peregrinációja. 
(1738–1742) In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1985. (továbbiakban: 
SZABÓ, 1985.) 141. p. 

34  SZABÓ, 1985. 143., 146. p. 
35  BOD Péter önéletírása. A bevezető tanulmányt írta: Egyed Emese. Marosvásárhely, 

2007. (Erdélyi ritkaságok, 2.) 84. p. 
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emléksorokat albumába36 azután, hogy korábban részt vett az óráin, ahol többek között Lukács evangéliumát tanulmányozták görögül.37 Baczoni Incze Mihály (1723–1795), miután kiköszönt a kolozsvári református kol-légiumból, 1745-ben iratkozott be a leideni universitasra. Hazatérte után Kolozsváron lett lelkész, majd a kolozs-kalotai református egyházmegye esperese.38 Az elhunyta után készült halotti kárta hollandiai tanárai között megemlíti Hemsterhuist is.39 Id. Albisi Csomós Mihály (1722–1796), aki 1752-ben iratkozott be Leidenben, majd hazatérte után a kolozsvári refor-mátus kollégiumban kapott professzori állást, szintén tanárai között tud-hatta a leideni professzort.40 Szathmári Pap Mihállyal (1737–1812) kap-csolatban, aki külföldi tanulmányai után nem sokkal szintén a Kis-Szamos-menti városban lett a teológia professzora, ugyancsak a halála után készült nekrológból értesülünk arról, hogy leideni tanárai között ott volt Hemster-huis is.41 A leideni professzor eddig ismert látogatóinak sorát gróf Teleki Sá-muel (1739–1822), a későbbi erdélyi kancellár és könyvtáralapító zárja, aki útinaplójában megörökítette az 1761 augusztusában lezajlott találkozását Hemsterhuisszal, feljegyezve, hogy azt hallotta: amellett, hogy a leideni professzor remekül beszél latinul – ezt maga Teleki is megtapasztalta –, görögül is hasonló teljesítményre lenne képes. Hozzáfűzte még, hogy ven-déglátóját a hollandok „nagy Hemsterhusius”-ként emlegetik, „aki bejárta Görögország minden szegletét”.42 Az erdélyi gróf 1762-ben újra találkozott a leideni tudóssal, és bejegyzést kért tőle az emlékkönyvébe.43 Az eddigiekben felsorolt adatok azt mutatják, hogy a magyar egyház- és művelődéstörténet számos kiválósága személyesen is találkozott Hemsterhuisszal, néhányan közülük pedig bizonyíthatóan diákjai is voltak. Itthoni ismertségére és elismertségére nemcsak a bemutatott látogatások vetnek fényt, hanem az is, hogy az erdélyi kollégiumok VII. osztályában (classis graeca) a görög nyelv gyakorlására a leideni tanár Lukianosz-

 
36  A bejegyzés dátuma: Leiden, 1743. május 5. Ld. Bányai István album amicorumát: 

OSzK.Kt. Oct. Lat. 130. f. 112r. Ld. még IAA. 14369. 
37  POSTMA, FERENC  – BOZZAY, RÉKA: Die Briefe von Stephanus Bányai [F. Bányai 

István] (1711–1767) an Prof. Ludovicus Casparus Valckenaer in Franeker, 1742-1760. 
In: Sárospataki Füzetek, 2009. 3. sz. 150. p. 

38  ZOVÁNYI, 1977. 276. p. 
39  GÖRÖG FERENC: Egyleveles nyomtatványok. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 

1901. 1. sz. 96. p. 
40  TÖRÖK ISTVÁN: A kolozsvári ev. ref. collegium története. II. Kolozsvár, 1905. 58. p. 
41  Siebenbürgische Provinzialblätter, 1813. 253. p. 
42  „Magnus Hemsterhuisius, qui omnes Graeciae angulos perreptavit.” Ld. Gróf Teleki 

Sámuel erdélyi kanczellár úti naplója, 1759–1763. Sajtó alá rend.: Biás István. Bev.: 
Imre Sándor. Marosvásárhely, 1908. 79. p. – A mondat képletesen utal a leideni tanár 
alapos tudására. 

43  A bejegyzés dátuma: Leiden, 1762. november 9. Ld. Teleki Sámuel albuma. Kísérő 
tanulmánnyal közreadja: Jankovics József. Szeged, 1991 (Peregrinatio Hungarorum, 
8.) 21. p. Ld. még IAA. 9396. 
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kiadását használták,44 az 1769-es tanterv – három évvel Hemsterhuis 1766-ban bekövetkezett halála után – ugyanezzel az osztállyal kapcsolatban pedig azt írta elő, hogy „Lucianus párbeszédeit Hemsterhuis kiadásában […] kell elemezni”.45 Ennek fényében nem meglepő, hogy 1780-ban Ko-lozsváron is megjelent a leideni professzor műve, mely vállaltan a mű 1732-es amszterdami kiadását vette alapul.46 Azt, hogy a leideni professzor neve jóval halála után sem ment fele-désbe, jól mutatja, hogy Nemegyei János (1751–1837), aki berni tanulmá-nyait követően 1780-ban érkezett Utrechtbe, és a nagyenyedi professzorsá-got már kintléte közben elnyerte, két, kint vásárolt Hemsterhuis-előadásjegyzetet hozott magával.47 A leideni tanár magyar ismerőseinek nagy száma ellenére jelenleg nem ismert olyan fennmaradt levél, melyet akár Magyarországról vagy Erdélyből hozzá címeztek volna vagy ő írt volna magyar címzetthez.48 A fentiekből kitűnik, hogy Hemsterhuisnak ennek ellenére nagy presztízse volt Magyarországon, különösen pedig Erdélyben. Szentesi János neki szóló ajánlása ezért hiánypótló adalékkal szolgál a holland klasszika-filológus itthoni elismertségéhez.  

 
44  JAKAB ELEK: Az erdélyi reformált egyház közoktatási állapota a múlt században. In: 

Szilágyi Sándor – Karsay Sándor et al.: Magyar protestáns egyháztörténelmi mo-
nographiák. Bp., 1880. (A Magyarországi Protestánsegylet kiadványai, 17.) 69–70. p. 

45  TÖRÖK ISTVÁN: A kolozsvári ev. ref. collegium története. I. Kolozsvár, 1905. 157. p. 
46  Luciani Samosatensis colloquia selecta et Timon. Cebetis Thebani tabula. Menandri 

sententiae morales Graece et latine. Colloquia Luciani et Timonem notis illustravit 
Tiberius Hemsterhuis. Ex editione Amsteledamensi a. 1732. impressa. Claudiopoli, 
1780. 

47  Az egyik Arisztophanész Plutoszáról, a másik Kallimakhosz himnuszairól és 
epigrammáiról szól. Ld.: HEGYI ÁDÁM: Magyarországi diákok könyvgyűjtési és 
könyvtárhasználati szokásai Bázelben és Bernben a 18. században. In: Magyar 
Könyvszemle, 2008. 4. sz. 378. p. 

48  Kazinczy Ferenc a 19. század elején Szilágyi Sámuel hagyatékában még látta 
Hemsterhuis „eggy levelét eggy criticai tárgyút, ’s ez mutatja, melly tekintetben volt 
Szilágyi a maga Professorai előtt”. Ld. KAZINCZY FERENC: Debreczeni Superintendens 
Piskárkosi Szilágyi Sámuel élete. In: Tudományos Gyűjtemény, 1820. 94. p. Idézi: 
SZABÓ, 1985. 143. p. – A levél ma már nincs meg a hagyatékban. (Kovács Teofil, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára munkatársának szíves közlése.) 
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A sárospataki diák 1761-es franekeri munkája dedikált példányának értékét – azon kívül, hogy a két disszertációnak az alma mater mai könyvtárában megtalálható példányai egyikében sincs ajánlás49 – az is növeli, hogy a leideni professzor egykori bibliotékájában Szentesi munkáján kívül mind-össze egyetlenegy magyar vonatkozású mű, a Drabik Miklós látomásait is tartalmazó kötet50 volt megtalálható.51 (Bujtás László Zsigmond)  

 
49  Köszönet Tanászi Árpádnak, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 

Gyűjteményei munkatársának a címlapokról készült felvételért. 
50  Historia Revelationum C. Kotteri, C. Paniatoviae et N. Drabicy, 1659. Ld.: Pars Bibli-

othecae Hemsterhusianae sive Catalogus librorum exqusitissimorum, rarissimorum 
et nitidissime compactorum […] quos collegit et reliquit vir eruditus et egregius Fran-
ciscus Hemsterhuis. Hagae Comitum, 1791. 30. p. – Hemsterhuis könyvtárát fia, a fi-
lózófus Frans Hemsterhuis (1721–1790) örökölte. A kettejük könyveit együttesen tar-
talmazó könyvtár állományát 1791-ben Hágában bocsátották árverésre. Ld. SLUIS, JA-
COB VAN: Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans 
Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie. Leeuwarden, 2001. 13. p. 

51  Szentesi disszertációja az előbb említett aukciós katalógusban nem szerepel, de ez 
nem meglepő, mert az ilyen kis terjedelmű műveket a korabeli holland árverési 
könyvjegyzékekben nem szokták külön tételként feltüntetni, így a sárospataki diák 
műve nyilvánvalóan a könyvtár elárverezése után került ki annak állományából. 


