
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Mert vesztett édenedbe visszavágyom” 
 

A magyar és a holland kultúra közvetítői a  
19. század végén és a 20. század elején 

 





 

 

 
 

Néderlandisztikai Füzetek 8. 
 
 
 
 
 

„Mert vesztett édenedbe visszavágyom” 

A magyar és a holland kultúra közvetítői a  
19. század végén és a 20. század elején 

 
 
 
 

Oktatási segédanyag csak belső használatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELTE Néderlandisztika Tanszék,  
Németalföld–Magyarország Kulturális Transzfer Kutatóközpont 

Budapest 
2017  



 

 

Írták 
Dutka Bernadett 
Fehér Klaudia 
Gera Judit 
Gracza Krisztina 
Lerner Kata 
Máté Veronika 
Nagy Lívia 
Nyári József 
Tóth Zsófia 
 
Főszerkesztő 
Gera Judit 
 
Szerkesztő 
Nagy Roland 
 
 
 
 

© ELTE Néderlandisztika Tanszék, Németalföld–Magyarország Kulturális 
Transzfer Kutatóközpont (nedcult.hu) 

A kötet megjelenését a Pro Nederlandistica Alapítvány, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFIH 111786-os számú Kis irodalmak 
találkozása. A holland nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon, a 
magyar irodalom fogadtatása Hollandiában és Flandriában c. pályázata, az 
Orde van den Prince Arnhemi Tagozata támogatta. 

A fedőlapon: A.S.C. Wallis magyar-holland szótárfüzetének egy lapja (Gera Judit 
felvétele). Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára (DREL) IV. 1. Antal Géza 
püspök irathagyatéka (1870-1952) 

ISBN  978-963-284-928-7 
e-ISBN 978-963-284-929-4 (pdf)



 

1 

Tartalom 

Tartalom  1 

Képek jegyzéke 2 

Gera Judit: Bevezetés 3 

Gera Judit: Adèle Opzoomer (A.S.C. Wallis) (1856–1925) 10 

Fehér Klaudia – Nyári József: Szalay Károly (1859–1938) 16 

Gracza Krisztina – Máté Veronika: Nagy Zsigmond (1860–1922) 22 

Dutka Bernadett – Tóth Zsófia: Antal Géza (1866–1934) 29 

Lerner Kata – Nagy Lívia: H.A.C. Beets-Damsté  (1871–1954) 35 

 



 

2 

Képek jegyzéke 

1. kép Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis 11 

2. kép Jaap Hartman: Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis (2014) 13 

3. kép Szalay Károly: Az alkony, 1900. 18 

4. kép Szalay Károly 20 

5. kép Az Egyetemes Irodalomtörténet „A németalföldi irodalom 
története” című fejezetének különnyomata. 25 

6. kép Joost van den Vondel Luciferje (1654) Nagy Zsigmond fordításában
 27 

7. kép Antal Géza 30 

8. kép Michiel de Ruyter emlékoszlopa Debrecenben egy 1909-es 
képeslapon 33 

9. kép Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője c. regényének holland 
kiadása 38 

  



 

3 

Gera Judit: 
Bevezetés 

A nemzetközi néderlandisztikában egyre gyakoribbak az összehasonlító és 
recepciós irodalomtudományi vizsgálódások. Ez a folyamat furcsa módon 
nem olyan magától értetődő, és nem datálódik túl régről. Talán az 1999-
ben induló és 2001-ben záruló akadémiai projekt, a Nederlandse cultuur in 
Europese context [Holland kultúra európai kontextusban] című ötkötetes 
sorozata tekinthető első állomásának. A holland nyelvű irodalmat és 
kultúrát mindaddig néhány kivételtől eltekintve inkább önmagában, a 
világirodalmi folyamatoktól izoláltan vizsgálták. Az európai kontextus új 
hangsúlyokra, hasonlóságokra vagy különbségekre mutat rá. Úgy tűnik 
azonban, mintha a Holland Nyelvunió támogatta 2006-tól 2015-ig 
megjelenő, kilenckötetes Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur [A 
holland irodalom története] részei visszatértek volna a saját kultúra rajzolta 
keretek közé. Ez természetesen nem egyformán jellemzi a köteteket, de 
nagy vonalakban ez a tendencia látszik kirajzolódni. A nemzetközi 
néderlandisztika köreiben érlelődő elégedetlenség a hollandiai és a 
belgiumi flamand néderlandisztika bezárkózásával szemben valójában 
abból az igényből táplálkozott, hogy a holland nyelvű irodalmat kiemelje 
az izoláltságból. A nem-holland anyanyelvű néderlandisták egyre inkább 
tudatára ébredtek annak, hogy van valami, amivel különleges módon 
hozzájárulhatnak a néderlandisztikához és gazdagíthatják azt. Ez pedig 
éppen a transznacionális kontextus, azaz a kultúrák dinamikája, amelyben 
a holland nyelvű kultúra és a különféle nemzeti kultúrák örökösen változó 
kapcsolatban állnak egymással. Ezek a kapcsolatok nem statikusak, hanem 
állandó mozgásban vannak, folyamat jellegűek. Nincsen hierarchia a 
befogadó és a befogadott kultúrák között, a határok elmosódnak, nem 
csak földrajzi, hanem szellemi értelemben is. 

Ez a szemlélet vezetett el többek között a Holland Tudományos 
Akadémia támogatta projektsorozathoz is: először 2009-ben a Beatrijs 
Internationaal [Nemzetközi Beatrijs projekt] címűhöz. A Beatrijs című 
közép-németalföldi Mária-legenda a holland nyelvű irodalom klasszikusa. 
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A projekt ezt a szöveget állította vizsgálódásai középpontjába, s azt 
tanulmányozta, hogyan fogadták, fordították, adaptálták a világ különböző 
kultúráiban ezt a művet. Kiderült, hogy a mű recepciója a Holland-
Antilláktól Európán át egészen Dél-Afrikáig terjed. A kutatásokat a 
legújabb fordítás- és recepcióelméleti módszerekkel végezték, s ennek 
kapcsán számos nemzetközi együttműködés született meg. A projekt 
eredményeként jelent meg Beatrijs de wereld in. Vertalingen en 
bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal [Beatrijs a nagyvilágban. A 
közép-németalföldi történet fordításai és feldolgozásai] (2013). A munka 
folytatásaként indult a Circulation of Dutch Literature [CODL, A holland 
nyelvű irodalom cirkulációja] című projekt 2013-ban, ismét az NWO 
támogatásával. A 2015-ben lezárult kutatás már nem egy, hanem 
tizennégy, a holland és flamand irodalomban kanonizált mű nemzetközi 
recepcióját vizsgálta. Számtalan workshopot és konferenciát szerveztek a 
projekt vezetői Európa szerte. A legjelentősebb eredményt a Doing Double 
Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries 
[kb.: Bolygó hollandi. A németalföldi irodalom nemzetközi cirkulációja] c. 
tanulmánykötet megjelenése jelentette (2017). A részkutatások egyike 
pedig az Internationale Neerlandistiek [Nemzetközi néderlandisztika] c. 
folyóirat tematikus számában jelent meg, 2016-ban. Ebben a 19. századi 
flamand író, Hendrik Conscience Flandria oroszlánja (1840) c. regényének 
ifjúsági átdolgozásait vizsgálták a kutatók német, magyar, olasz és holland 
nyelvterületen. A néderlandisztikai komparatisztikának tehát egyik 
izgalmas aspektusa az összehasonlító recepciókutatás, melynek során nem 
egy, hanem több kultúra recepciós mechanizmusait vizsgálják és vetik 
össze. 2016 és 2020 között pedig az Eastbound c. CODL projekt (NWO-
FWO) keretében a holland nyelvű irodalom közép-európai fogadtatása áll 
a középpontban. Büszkék vagyunk arra, hogy e projektek mindegyikében 
tanszékünk habilitált munkatársa, Réthelyi Orsolya vezető kutatóként és a 
fent említett két tanulmánykötet társszerkesztőjeként vett és vesz részt. 

A magyarországi néderlandisztikában hasonló tendenciák 
jelennek meg. A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékén Pusztai 
Gábor vezetésével már hosszú évek óta kutatják a holland-magyar 
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kapcsolatokat, ahol 2007 óta működik a holland-magyar kapcsolatok 
kutatócsoport. Számos konferenciát szerveztek és kiadványt jelentettek 
meg e témában, például a Michiel de Ruyter és Magyarország (2008), 
Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata (2014) c. 
kötetek vagy a legutóbbi Németalföld emlékei Magyarországon – Magyar-
Holland kapcsolatok (2017) c. munka.  

Az ELTE Néderlandisztika Tanszékén 2015. október 1-jén nyílt 
meg a Néderlandisztikai Kultúraközvetítő Központ, mely helyt ad a 
németalföldi és magyar kulturális kapcsolatokat reprezentáló köteteknek, 
folyóiratoknak, dokumentumoknak, és mint speciális könyvtár, segíteni 
kívánja az e témakörben folyó kutatásokat, önálló honlappal is rendelkezik 
(http://www.nedcult.hu). Fontos keretet ad a kutatásoknak a 2014-ben 
megkezdődött OTKA 111786-os számú Kis irodalmak találkozása. A 
magyar irodalom fogadtatása Hollandiában és Flandriában, a holland 
nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon c. pályázat, melynek 
keretében készült ez a kötet. A munka egy jelentős részében annak járunk 
utána, kik, mikor, milyen okból és milyen módon közvetítették a magyar 
kultúrát holland nyelvterületre és a holland nyelvű kultúrát 
Magyarországra. Annál is inkább, mert a kultúraközvetítők, akik között 
írókat, műfordítókat, kiadói és lapszerkesztőket, újságírókat, 
(nyelv)tanárokat, egyetemi oktatókat, lelkészeket, történészeket, 
illusztrátorokat egyaránt találunk, gyakran kihullanak egy-egy nemzet 
kulturális emlékezetéből, így az irodalomtörténetekben is csak nagy ritkán 
esik szó róluk és tevékenységükről. Az ő munkásságukra épül a 
Visszatükröződések c. magyar nyelvű, holland irodalomtörténet is, mely a 
Holland Nyelvunió támogatásával a három magyarországi 
néderlandisztika tanszéken készül.  

Ez a kis kötet arra vállalkozik, hogy közelebbről bemutassa a 
magyarországi néderlandisztika kezdeteit: azt a 19. század végén és a 
huszadik század elején Hollandiából és Magyarországról elinduló 
kezdeményezést és azt a holland és magyar értelmiségiekből álló kört, 
amely a modern kultúraközvetítés kezdeteit jelentette, s amelyről 
nagyrészt megfeledkezett az irodalomtörténet. A kör tagjai Adèle 
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Opzoomer alias A.S.C. Wallis, Szalay Károly, Nagy Zsigmond, Antal Géza és 
H.A.C. Beets-Damsté voltak.  

A magyar fiatalemberek a Stipendium Bernardinum elnevezésű 
ösztöndíjjal tanultak teológiát az Utrechti Egyetemen. A 
kultúraközvetítésnek ugyanis elmaradhatatlan feltétele a kultúrák közötti 
áramlást elősegítő intézmények megléte. Ilyen volt ez az ösztöndíj is, 
amelyet Daniel Bernard (1676–1761) német származású, holland 
kereskedő alapított 1761-ben, alig két héttel halála előtt: végrendeletében 
9000 angol fontsterlinget különített el a Pfalzból illetve Magyarországról 
származó, Utrechtben református teológiát tanulni kívánó diákok számára. 
Bernard szülővárosának, Frankenthalnak a franciák általi lerombolása elől 
menekült Hollandiába 1688-ban vagy 1689-ben, ahol hamarosan nagy 
karriert futott be: a holland Kelet-Indiai Társaság asszisztenseként 1699-
ben Kelet-Indiába került. 1710 és 1716 között már az indiai Koromandel-
part kormányzójaként dolgozott. 1716-ban tért vissza Amszterdamba, 
majd Utrechtben telepedett le, ott élt haláláig. Figyelemre méltó tény, hogy 
az utrechti egyetem 1636-os alapítása és a Francia Forradalom között eltelt 
időben nyolcszáz magyar diák tanult itt. 1789 és 1919 között ez a szám 
186-ra csökkent. Ebben az időszakban a Hollandiába áramló magyar 
diákok kilencven százaléka az utrechti egyetemen tanult. A Stipendium 
Bernardinum bevétele részben a volt diákok anyagi hozzájárulásából 
tevődött ki. 

A holland-magyar kultúraközvetítés másik fontos intézménye a 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde [Holland Irodalmi Társaság] 
volt. Az 1766-ban, Leidenben alapított Társaság írók, irodalomtudósok, 
nyelvészek és történészek egyesületeként jött létre, melynek célja mind a 
mai napig az, hogy az irodalom, a nyelvészet és a történelem diszciplínáit 
kölcsönös összefüggéseikben tanulmányozza és támogassa. Felvételt nem 
jelentkezés alapján nyertek, hanem az alapító tagok határoztak arról, kiket 
fogadnak be a Társaságba. A fent említett kultúraközvetítők részesültek 
ebben a megtiszteltetésben, és ez egyáltalán nem volt magától értetődő. 
A magyarok mint külföldiek különleges teljesítményük alapján és 
kapcsolati tőkéjük segítségével válhattak taggá. A sort első magyarként 
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Nagy Zsigmond nyitotta meg, akit 1907-ben fogadott soraiba a Holland 
Irodalmi Társaság. Felvételét minden bizonnyal utrechti professzorai, C.W. 
Opzoomer és Nicolaas Beets támogatták. Őt követte Antal Géza 1922-es, 
majd Szalay Károly 1925-ös felvétele, aki viszont már inkább tanárának, 
Nicolaas Beets-nek a fiával, a nyelvész Adriaan Beets-szel és annak 
feleségével, Hilbertine Anna Cornelia Damstével állt kapcsolatban, s talán 
ők szorgalmazták felvételét a Társaságba. Nők csak a 19. század végén 
lehettek tagok, így 1880-ban Adèle Opzoomer alias A.S.C. Wallis, noha 
ekkor még csak tiszteletbeli tagként kapott meghívást az illusztris 
társaságba. Az ő felvételét nyilván megkönnyítette édesapja, a nagy 
tekintélyű filozófus és teológus, C.W. Opzoomer. Rendes tagokként csak 
1893-tól vehettek részt nők a Társaság munkájában. H.A.C. Beets-Damsté 
1936-ban így már teljes jogú tagként nyert felvételt. Láthatjuk tehát, hogy 
a kör holland és magyar résztvevői keresztbe-kasul összefonódtak 
egymással, és a legjobb értelemben segítették egymás karrierjét, melynek 
során a személyes barátságon túl a holland és a magyar kultúra kölcsönös 
közvetítése volt a cél. Ráadásul az első világháború után Antal Géza és 
felesége, A.S.C. Wallis, csakúgy, mint H.A.C. Damsté és férje, Adriaan Beets, 
lelkesen részt vettek a hollandiai gyermekvonatok szervezésében is.  

A két holland kultúraközvetítő nőként bebizonyította, hogy 
többre hivatottak, mint amire koruk szánta őket: elmélyült, magas szintű 
írói, műfordítói, kritikusi és irodalomtörténeti munkát végeztek életük 
végéig. Férjeikkel egyenrangú szellemi társként vettek részt a magyar 
kultúra hollandiai megismertetésében és terjesztésében. Aktívan jelen 
voltak a kor irodalmi sajtójában, s méltó megbecsülésben volt részük. 

A magyar kultúraközvetítők tevékenységi köre nem szűkült az 
irodalomra, noha műfordítói tevékenységük is rendkívül intenzív volt, s 
Nagy Zsigmond nevéhez fűződik az első magyar nyelvű németalföldi 
irodalomtörténet is. Ezenkívül azonban a teológia, a pedagógia és a 
történettudomány területén is jelentős tevékenységet fejtettek ki, s ezeken 
keresztül is közvetítették a holland kultúrát. Ugyanakkor a magyar kultúra 
hollandiai terjesztéséhez is hozzájárultak, többek között ők tanították meg 
a magyar nyelvre holland kollégáikat, Hilbertine Damstét és Adèle 
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Opzoomert. Mindhármukat, Nagy Zsigmondot, Szalay Károlyt és Antal 
Gézát a protestáns teológia vitte el Hollandiába, de mindhárman sokkal 
többet hoztak magukkal Hollandiából Magyarországra, mint azt a magas 
szintű teológiai műveltséget, amit az Utrechti Egyetemen szereztek: egy 
felvilágosult, haladó gondolkodású, polgári kultúrát, társadalmi 
érzékenységet és elkötelezettséget, példás munkaetikát. Szellemi 
horizontjuk jelentős mértékben kitágult, hazatértük után Nagy Zsigmond 
például a nők egyenjogúságárnak fontosságáról tartott előadást, Szalay 
Károly szabadkőműves lett, ami az akkori idők Magyarországán 
kétségtelenül a haladó gondolkodás egyik formája volt.  

Reméljük, hogy e könyvecske további kutatásra fog ösztönözni. 
Köszönöm Dutka Bernadettnek, Fehér Klaudiának, Gracza Krisztinának, 
Lerner Katának, Máté Verának, Nagy Líviának, Nyári Józsefnek és Tóth 
Zsófiának odaadó, lelkes munkájukat és azt, hogy nyári szünidejük egy 
részét sem voltak restek e munkának áldozni. Köszönettel tartozom 
továbbá Kees Teszelszkynek, aki több fontos könyvet és kiadványt 
ajándékozott az ELTE Néderlandisztika Tanszékének a holland és magyar 
irodalmi kapcsolatok témakörében. 

2017. augusztus 3. 
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Gera Judit: 
Adèle Opzoomer 

(A.S.C. Wallis) 
(1856–1925)  

„Petőfi legnagyobb népszerűségét hazafias dalainak köszönheti, joggal. 
Vannak versek, amelyeket nem csupán költészetként kell értékelni. Az ilyen versek 

szavak ruhájába öltöztetett tettek, hatalmas, felszabadító tettek.” 
A.S.C. Wallis, részlet holland nyelvű Petőfi-tanulmányából, 1889. 

Élete 

Adèle Opzoomer Utrechtben született, értelmiségi családban. Édesanyja, 
Adelaïde Catherine Joseph Ackersdijck. Ez utóbbi édesanyja, azaz Adèle 
nagymamája, német származású asszony volt, Maria Anna Walterthum 
(1804–1883), így a német kultúra, nyelv és irodalom iránti érdeklődés 
minden bizonnyal családi hagyománnyá lett. Adèle anyai nagyapját Jan 
Ackersdijknek hívták (1790–1861), jogász, közgazdász, utazó és többek 
között a Verslag van zijn Hongaarse reis in 1823 (Magyarországi útinaplója 
1987) c. könyvecske szerzője. Nem kizárt, hogy Adèle-nek a magyar 
irodalom, nyelv és kultúra iránti érdeklődése e könyvecske olvastán is 
kialakult benne. Adèle édesapja, Cornelis Wilhelmus Opzoomer (1821–
1892) a teológia és a filozófia professzora volt az utrechti egyetemen. 
Adèle intellektuális miliőben nőtt fel, amelyben rendszeresen 
találkozhatott írókkal, művészekkel és tudósokkal. Gyermekkorában 
állítólag sokat betegeskedett, ezért kezdetben otthon taníttatták, többek 
között festeni is tanult. Mesterei Margaretha Roosenboom (1843–1896), a 
bécsi, chicagói és atlantai világkiállítások díjnyertes festőnője és Johannes 
Bosboom (1817–1891), a Hágai Iskola jelentős képviselője, voltak. Később 
egy német nyelvű bentlakásos iskolába küldték, valószínűleg Utrechtben. 
Ebben az időben nők még nem tanulhattak egyetemen.  

Írói karrierjét Adèle A.S.C. Wallis álnéven kezdte – öccse, Walter 
hívta őt “Walli zus-nek” azaz “Walli nővérének”, ezt vonta össze Adèle 
Wallisszá – két, német nyelven írt színdarabbal. 1880-ban a maga 
huszonnégy évével ő volt a legfiatalabb nő, aki a Holland Irodalmi Társaság   
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1. kép Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis 
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tiszteletbeli tagságát elnyerte. Ezt a már ekkor tekintélyes irodalmi 
munkásságának köszönhette.  

Férje, a magyar Antal Géza (→) (1866–1934) C.W. Opzoomer 
teológus diákja volt, s gyakran megfordult a professzor otthonában. Adèle-
lel 1888-ban házasodtak össze, majd Pápára költöztek, ahol több, mint 
harminc évig éltek. A házasságból egy fiúgyermek, Kornél született. Az első 
világháború után férjével együtt részt vett azoknak a gyermekvonatoknak 
a megszervezésében, amelyekkel elszegényedett és elárvult magyar 
gyerekeket vittek Hollandiába, hogy felerősödjenek. A Tanácsköztársaság 
idején Antal Gézát bebörtönözték. 1920-ban unokájukkal együtt 
visszatértek Hollandiába. A vasútállomás felé menet, még 
Magyarországon, Wallis kéziratokkal és családi dokumentumokkal teli 
bőröndjét ellopták, s ez rettenetesen lesújtotta. Öt évvel később egy 
szélütés következményeibe halt bele. Haláláról mind a holland, mind a 
magyar sajtó megemlékezett.  

A Petőfi fordítóinak emlékére kialakított kiskőrösi szoborparkban 
2014-ben Wallis is helyet kapott. A mellszobor a holland Jaap Hartman 
szobrászművész alkotása. Adèle Opzoomer alias A.S.C. Wallis észt 
kollégájával, Ellen Niittel (1928–2016) mindössze ketten képviselik a női 
nemet a számtalan férfi műfordító szobra között. 

Munkássága 

Első színdarabjának, a Sturz des Hauses Albának [Az Alva ház hanyatlása] 
részleteit először Wallis édesapja és Lina Schneider-Weller, német írónő 
(1831–1909) mutatták be színpadon, Németországban. A történelmi 
színmű könyvalakban is megjelent, s a megjelenést követő évben az 
Abraham Israël van Lier (1812– 887) vezette amszterdami német nyelvű 
színházban a teljes darabot bemutatták. Második, szintén német nyelvű 
színdarabja a Johann de Witt (1875) címet viselte. Johan de Witt és testvére, 
Cornelis, a holland történelem kiemelkedő alakjai voltak, meggyőződésük 
miatt lincselés áldozatai lettek a 17. században. A darab állítása szerint az 

akkori helytartó, III. Vilmos, bűnrészes volt a lincselésben. Ennek 
következményeként heves vita robbant ki az akkoriban neves történész, 
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2. kép Jaap Hartman: Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis (2014) 
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a 17. századi aranykor szakértője, Robert Fruin (1823–1899) és Wallis 
között. Az írónő Willem III en de moord der gebroeders de Witt (1876) [III. 
Vilmos és a Witt testvérek meggyilkolása] címen egy röpiratban védte meg 
álláspontját. Érdekes adalék, hogy ezt a témát még egyszer feldolgozta egy 
hosszabb, történelmi tanulmányban. A tanulmány 1917-ben férje 
fordításában “Johan de Wit” címmel magyarul is megjelent, a Történelmi 
Szemlében. Ez a munka képezte a későbbi, holland nyelven 
posztumusz,1927-ben kiadott könyve alapját.  

1875-től kezdve holland nyelven publikált, számos történelmi 
regényt, színdarabot, verset és tanulmányt írt. Szépirodalmi munkássága 
mellett más kultúrák kutatásával és tanulmányozásával is foglalkozott: a 
svéddel és a magyarral. Már 1876-ban megjelent két terjedelmes 
tanulmánya a svéd történelemről. 1883-ban kiadott Vorstengunst 
[Fejedelmi kegy] c. regényének témája a 16. század eleji svéd udvar volt. 
“Gerda. Vrij bewerkte Noordsche sage” [Gerda. Északi szága szabad 
feldolgozásban] (1884) c. elbeszélő költeményének alapját a skandináv 
mitológia szolgáltatta.  

Ennél is mélyebben érdeklődött a magyar történelem és irodalom 
iránt. Számtalan tanulmány, fordítás és magyar témájú szépirodalmi mű 
került ki a keze alól. Ez utóbbiak közé tartozik a Wesselényi 
összeesküvésről szóló Een Hongaarsche samenzwering (1905) [Magyar 
összeesküvés] című színdarab és az “Anonymus” (1910) címet viselő 
elbeszélő költemény, mely az első magyar krónikás 1903-as városligeti 
szoboravatásának ihletésére íródott. Már 1887-ben hollandra fordította 
Madách Az Ember tragédiáját (De tragedie van den Mensch), melyet alapos 
bevezető tanulmánnyal látott el. 1889-ben három terjedelmes tanulmányt 
szentelt “Hongaarsche schetsen” [Magyar vázlatok] címmel Petőfi 
Sándorról, Tompa Mihályról és Tóth Kálmánról, melyek a jelentős, máig 
megjelenő holland irodalmi folyóiratban a De Gids-ben [A kalauz] láttak 
napvilágot. Ezeket az írásokat az teszi különlegessé, hogy e költőknek nem 
csupán az életéről és munkásságáról, valamint kulturális és történelmi 
kontextusáról rajzolt részletes képet, hanem állításait a tárgyalt költők 
verseinek saját maga által készített fordításaival támasztotta alá. Így a 



 

15 

kultúraközvetítés sokféle szempontját egyszerre érvényesítette: bemutatta, 
munkásságukat elemezte és le is fordította a magyar költőket.  

1921-ben fordította le Viski Károly (1883–1945) etnográfus Erdélyi 
magyarság. Népművészet (1920) (De volkskunst der Zevenberger Hongaren. 
Budapest 1921) c. gazdagon illusztrált munkáját. Életének utolsó előtti 
évében jelent meg Petőfi Sándor költeményeinek válogatott 
fordításkötete. Pápán óriási archívum őrzi leveleit, kéziratait és egyéb 
családi dokumentumait.  

További irodalom 

Gera, Judit. „Petőfi Sándor Hollandiában” Acta Papensia 16/3–4, 2016, 
337–342. 

Sivirsky, Antal. “III. Magyar témák, magyar művek Hollandiában,” in 
Sivirsky Antal, Magyarország a 19. századi holland irodalom 
tükrében” Budapest: Akadémiai kiadó 1973, 105–147, 135. 

Wallis, A.S.C. „Szerelmi álom 1795-ben” Vasárnapi Újság, Karácsonyi 
Melléklet, 1908, 31–47.  

Wallis, A.S.C. „Johan de Witt” Történelmi Szemle, 1917/6, 283–333. 

A képek forrása 

1. kép URL: 
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=n
gvn&identifier=NLMD02%3AO-00354-II-001 

2. kép URL: 
https://www.kozterkep.hu/~/25630/Adele_Opzoomer_Kiskoros_
2014.html 
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Fehér Klaudia – Nyári József: 
Szalay Károly 

(1859–1938) 

„Látom, ön igazi költő, s nemcsak a nyelvet, hanem a verset és annak 
mélységeit is lefordította. Csodálatosnak tűnik fel előttem, hogyan tudta megtartani 

a ritmust és a rímet, miközben a két nyelv olyan nagyon különbözik! Ön nagy 
művész!” 

Alice Nahon (1896–1933), flamand költőnő  

Élete 

Szalay Károly Sárospatakon született, vallásos családban. Iskoláit 
Beregszászon és Sárospatakon végezte. Sárospatak a 19. században fontos 
református központ volt: itt hozták létre 1531-ben a Református 
Kollégiumot, ahol a 17. században Comenius, a neves cseh-morva 
pedagógus is tanított. 

Szalay 1883-tól a Stipendium Bernardinum ösztöndíjjal az utrechti 
és a leideni egyetemen tanult, ahol olyan jeles teológusok és professzorok 
előadásait látogatta, mint Nicolas Beets, Abraham Kuenen és Lodewijk 
Rauwenhoff. 1884-ben a leideni egyetem könyvtárában megtalálta a 
magyar református teológus Bod Péter (1712–1769) elveszettnek hitt 
Historia Hungarorum Ecclesiastica című kéziratát, és közreműködött 
kiadásában. 

Hollandia után Németországban, Franciaországban és Angliában 
folytatta tanulmányait. 1886-os hazatérése után harmincöt évig a 
budapesti református főgimnáziumban tanított latint és görögöt. Munkája 
során pedagógiai újításokra törekedett, amit az 1913-ban kiadott Adalékok 
a középiskolai oktatás reformjának kérdéséhez című tanulmánya is bizonyít. 
Az 1896-os millenniumi kiállítás és az 1900-as párizsi világkiállítás 
alkmalmából kitüntetést kapott a klasszika-filológiai oktatásban 
hasznosítható eszközök kifejlesztéséért. 

Szalay közreműködött az 1908-ban indult szabadkőműves 
folyóirat, a Dél szerkesztésében. A szabadkőműves mozgalomban való 
részvétele miatt 1921-ben elbocsátották tanári állásából. Szalay a nehéz 
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időkben is számíthatott holland barátaira, a Hollandiából kapott levelek 
elmondása szerint akkoriban az „életelixírt” jelentették számára. 

Utolsó munkája a holland költők terjedelmes antológiája volt, 
melyben holland verseket ültetett át magyar nyelvre. Erről a műről így 
vélekedett: „nem hiszem, hogy van más olyan nemzet Európában, amely 
irodalmában ilyen figyelemre méltó holland antológiával büszkélkedhet”. 
Szalayt 1925-ben irodalmi munkásságának elismerése jeléül a Holland 
Irodalmi Társaság külföldi tagjává választotta. 

1926-ban még visszatért Hollandiába. Szerette volna hollandra 
fordítani és gyűjteményben kiadni kiemelkedő magyar költők, például 
Arany János, Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály verseit. Albert Verwey 
(1865–1937), a kor egyik legjelentősebb holland költője az ötlet hallatán 
felajánlotta segítségét, a gyűjtemény azonban a magyar műfordító 
szembetegsége miatt már nem készülhetett el. 

Szalay 79 éves korában hunyt el, Lajosmizsén. Hilbertine Anna 
Cornelia Beets-Damsté (→) 1939-ben nekrológot írt róla, amely a Holland 
Irodalmi Társaság évkönyvében jelent meg. 

Szalay Károlyról Pintér Jenő A magyar irodalom története című 
1941-es műve nemcsak költőként, hanem műfordítóként is 
megemlékezett. 

Munkássága 

Szalay Károly sokszínű életművel rendelkezett. Műveiben több műfajjal is 
találkozhat az olvasó, például történelmi színdarabbal (Csanád 1896), 
verseskötettel (A magam útján 1901) és regénnyel (Éltető halál 1923). 

Kultúraközvetítő munkásságának legékesebb példája a Holland 
költőkből c. műfordításkötet, mely 1925-ben jelent meg. A kötetet H.A.C. 
Beets-Damsténak (→) ajánlotta: egy rövid, emelkedett hangvételű versben 
kiváló fordítói és írói képességeit dicséri. 

Szalay Károly műfordításkötetét előszóval is ellátta. Ebben többek 
között leírja, mennyire meglepte, hogy Magyarországon korábban még 
senki sem állított össze ehhez hasonló versgyűjteményt a holland 
költészetről, annak ellenére, hogy a két ország között évszázadok óta élénk  
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3. kép Szalay Károly: Az alkony (1900) 
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szellemi és történelmi kapcsolat állt fenn. Hangsúlyozza, hogy a kötet 
hiteles képet fest Hollandia és a holland nemzet szellemi és erkölcsi 
értékeiről. A holland költészetet Szalay szerint leginkább a természet 
megfigyelése és a visszafogott érzelmek jellemzik. A költészet 
megújulásáról is említést tesz, amely a 19. század 80-as éveiben zajlott. A 
költők ekkor új kifejezési lehetőségeket kerestek.  

A versgyűjteményben több, mint hetven költő verse olvasható, 
akik különböző korszakokat és stílusokat képviselnek a 16. századtól 
kezdve a romantikán (Willem Bilderdijk) és a papi költészeten át (Nicolaas 
Beets és Petrus Augustus de Génestet) az úgynevezett Nyolcvanasokig 
(Willem Kloos) valamint a modern holland költészet első költőjéig 
(Martinus Nijhoff). Szalay érdeme, hogy költőnőket is belevett 
válogatásába, például Rosalie és Virginie Lovelinget, Alice Nahont, 
Henriëtte Roland Holstot, Annie Salomonst és Hélène Swarthot. Annak 
ellenére, hogy a cím az antológia címe hollandokra helyezi a hangsúlyt, 
flamand költők is helyet kaptak a kötetben. 

Szalay Károly Martinus Nijhoff (1894–1953), a modern holland 
költészet legjelentősebb képviselőjének két versét is lefordította és 
belevette a kötetbe: az „Egyedül” (De Eenzame) és az „Emlékezés” 
(Herinnering) címűeket. Nijhoff tudomást szerzett a fordításról. 
Véleményét ez utóbbi vers fordítási nehézségeivel kapcsolatosan a Nieuwe 
Rotterdamsche Courant c. [Új Rotterdami Szemle] lapban fejtette ki, 1926-
ban. A felfedezett hibákkal kapcsolatban ezt írta:  

 
„Apró és teljesen érthető tévedés! Édesanyámmal 
egyébként nem zárkózunk el a lehetőségtől, hogy egyszer 
Budapestre látogassunk. Van is kedvem hozzá, hogy 
elutazzak oda és találkozzak Szalay úrral, hogy személyesen 
megköszönhessem neki a holland irodalomért tett 
szolgálatait.”  
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4. kép Szalay Károly, költő, műfordító, pedagógus  
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Martinus Nijhoff – Herinnering  

Moeder, weet je nog hoe vroeger 
Toen ik klein was, wij tezaam 
Iedren nacht een liedje, moeder, 
Zongen voor het raam? 
Moe gespeeld en moe gesprongen, 
Zat ik op uw schoot, en dacht, 
In mijn nacht-goed kleine jongen, 
Aan 't geheim der nacht. 
Want als wij dan gingen zingen 
't Oude, altijd-eendre lied, 
Hoe God alle, alle dingen, 
Die wij doen, beziet, 
Hoe zijn eeuw'ge, groote wond'ren 
Steeds beschermend om ons zijn, 
– Nimmer zong je, moeder, zonder 'n 
Beven dat refrein – 
Dan zag ik de sterren flonk'ren 
En de maan door wolken gaan, 
d'Ouden nacht met wijze, donk're 
Oogen voor me staan. 
 
Uit ‘De wandelaar’, 1916 

Martinus Nijhoff – Emlékezés 

Emlékszel-e jó anyácskám, 
Mikor kis gyermek valék, 
Ablaknál, az éj beállván, 
Véled egy dalt gyügyögék. 
Anya játszott, anya ugrált 
S keblén elgondolkozám 
S sejtelmesre míg az éj vált, 
Vágytam kis fiúk után. 
És ahányszor dalba kezdtünk, 
Azzal végződött a dal, 
Hogy az Isten minden tettünk 
Látja jól s véd szárnyival. 
Hogy örökös, nagy csudáknak 
Vesz körül s véd tábora 
S végszavánál a danának 
Reszketés is elfoga. 
Csillagfényen eltűnődtem 
S felhők közt hogy tűnt a hold, 
Míg a vén Éj állt előttem 
S mély, bölcs szeme nyitva volt. 
 
Szalay Károly fordítása 

További irodalom 

Szalay, Károly. Tanügyi reformeszmék. Budapest 1904. 

Szalay, Károly. Holland költőkből. Műfordítások. Budapest: Királyi magyar 
egyetemi nyomda 1925. 

A képek forrása 

3. kép Vasárnapi Újság. URL: 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=42892 
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Gracza Krisztina – Máté Veronika: 

Nagy Zsigmond 
(1860–1922) 

„És ki vehetné tőlem zokon, ha elmélkedésem szárnyain eljutottam abba a 
nagy lelki gazdagságban tündöklő protestáns országba, Hollandiába, amelynek 

tiszta légkörében ifjúságom szellemileg leggazdagabb két esztendejét töltöttem, ahol 
azóta is többször megfordúltam, ahová az igaz barátság sok erős köteléke fűz ma is 

és ahová mindannyiszor visszaszáll lelkem, valahányszor pihenésre, üdülésre, 
megújhodásra van szüksége!” 

Nagy Zsigmond: „A hollandus nőnevelésről”, 1906 

Élete 

Nagy Zsigmond Szolnokon született szegény sorsú, iparos szülők 
gyermekeként. Felsőfokú tanulmányait 1879-ben kezdte a Budapesti 
Református Teológiai Akadémián, majd két évvel később elnyerte a 
Stipendium Bernardinum ösztöndíjat, mellyel az utrechti egyetemen 
tanulhatott. Az utrechti évek alatt (1881/82-es és 1883/84-es tanév) többek 
között Cornelis Willem Opzoomer, Nicolaas Beets en Jacobus Isaac Doedes 
előadásait hallgatta. A két utrechti tanév között Strasbourgban tanult, 
időközben pedig Nagyenyeden megszerezte papi és tanári diplomáját is. 
A második, Hollandiában töltött tanév alkalmával a teológia mellett 
filozófiát és német irodalmat hallgatott, valamint megkedvelte a holland 
irodalmat is. Igen magas szinten sajátította el a holland nyelvet. Több 
holland diáktársával kötött barátságot, például professzora fiával, a később 
jelentős nyelvésszé lett Adriaan Beets-szel. Gyakori és kedvelt vendég volt 
Opzoomeréknél is, ahol a professzor lányát, Adèle Opzoomert (→) 
tanította magyarra. A nyelvórák után gyakran sakkozott is professzorával. 

Ösztöndíjának lejártakor, 1884-ben visszatért Magyarországra, és 
számos vidéki városban helyettes lelkészként vagy református 
gimnáziumok tanáraként dolgozott. 1886-ban beiratkozott a Budapesti 
Tudományegyetemre (a mai ELTE elődjére), és hét évvel később 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1890-től a Debreceni Református 
Főgimnáziumban latin és német szakos tanárként dolgozott nyugalomba 
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vonulásáig (1914). A tudomány számos területén képviseltette magát: 
irodalomtörténeti munkássága mellett műfordítóként is tevékenykedett, 
holland, francia, német és latin nyelvekből fordított. Emellett számos 
holland, magyar, egyházi, irodalmi és általános folyóiratokban jelentek 
meg cikkei. Társadalmi téren is fontos szerepet töltött be: komoly 
érdeklődést mutatott Debrecen kulturális élete iránt, a Református Egyház 
presbitere és törvényhatósági bizottsági tag is volt. 

Tanulmányai után több alkalommal is visszatért feleségével és 
lányával Hollandiába, melyet „második, lelki hazámnak”, „befogadó 
hazámnak”, „póthazámnak” nevezett. Mint a Beets család nagy barátja, 
többször is meglátogatta őket pár hétre Leidenben. A magyar és a holland 
irodalom kölcsönös megismertetésének érdekében ösztönözte Adriaan 
Beets feleségét, H.A.C. Beets-Damstét (→) a magyar nyelv elsajátítására. 
1903-ban Nagy ismét meglátogatta Beetséket, melynek apropója egy 
magyar nyelvű, németalföldi irodalomtörténet megírásához szükséges 
anyaggyűjtés volt. Nagy a kutatásához 1000 koronát kapott Vilma 
királynőtől, melyről az akkori miniszterelnök, Dr. Abraham Kuyper 
értesítette. Amikor a németalföldi irodalomról szóló rész 1907-ben 
nyomtatásban is megjelent, munkája elismeréséül a Holland Irodalmi 
Társaság első magyarként külföldi tagjává választotta. 

Negyven éves korától kezdve fülbántalmak gyötörték, és egyre 
jobban elhatalmasodó siketsége miatt 1914-ben elfogadta a nyugdíjazást. 
Az első világháború folyamán is több csapás érte: fia megsebesült a 
fronton, debreceni diáklakásának kulcsát pedig át kellett adnia egy román 
kapitánynak, ahol könyvtárának jelentős részéből tüzet raktak. Mindezen 
viszontagságok ellenére nyugalomba helyezése után is tevékeny maradt. 
Kultúraközvetítői munkásságának elismeréseképpen a magyar kormány a 
holland tanszék felállítását szorgalmazta, nem sokkal az első világháború 
után. Nagy Zsigmond lett volna a Debreceni Egyetem holland tanszékének 
vezetője, de ez a terv részben anyagi okokból sajnos meghiúsult,1922-ben 
pedig Nagy váratlanul elhunyt. Halála után az a megtiszteltetés érte, hogy 
a Holland Irodalmi Társaság az addigi szokástól eltérve első külföldi 
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tagként nekrológot közölt róla 1923-as évkönyvében, melyet egykori 
hallgatótársa, Adriaan Beets írt meg. 

Munkássága 

Nagy Zsigmond különböző teológiai műveket írt, illetve fordított le. 1906-
ban a Sárospataki Református Lapokban megjelent A hollandus 
nőnevelésről c. értekezése, amely jól mutatja, milyen nagy hatással voltak 
világnézetére a Hollandiában eltöltött évek. Olyan témákat vetett fel, 
melyek az akkori Magyarországon igencsak haladónak számítottak, 
például az állam és egyház szétválasztása az oktatás területén, a 
koedukáció és a feminizmus. Nagy azonban főként a holland irodalom 
tanulmányozásával és fordításával foglalkozott. 1907-ben Heinrich 
Gusztáv (1845–1922) germanista professzor felkérésére megírta az első 
magyar nyelvű, németalföldi irodalomtörténetet, amely az Egyetemes 
Irodalomtörténet harmadik kötetében jelent meg. Ezenkívül az alábbi 
holland irodalmi és filozófiai műveket fordította le magyarra: C.W. 
Opzoomer Het Wezen der Deugd 1848 (A Vallás gyümölcse 1908) c. művét, 
Joost van den Vondel Lucifer 1654 (Lucifer 1913) c. drámáját, Nicolaas Beets 
Camera Obscura (1851) c. novelláskötetének néhány darabját, Herman 
Bavinck Hedendaagsche moraal 1902 (A modern morál 1922) c. művét és 
végül Abraham Kuyper Vrouwen uit de Heilige Schrift 1897 (A biblia 
nőalakjai 1923) c. értekezésének egy részét. 

Adriaan Beets megjegyezi a nekrológban, hogy a németalföldi 
irodalomtörténet írása során Nagy csodálattal tanulmányozta Vondel 
munkásságát és ekkor kapott kedvet Lucifer c. művének fordításához. Joost 
van den Vondel (1587–1679) a holland arany évszázad egyik legismertebb 
írója 1654-ben írta meg életműve fő alkotását, a Lucifer c. szomorújátékot. 
A színdarab a mennyekben játszódik, ahol Lucifer és társai fellázadnak 
Isten ellen. A felkelő angyalok vereséget szenvednek Michael seregével 
szemben és a pokolba száműzik őket. Lucifer pedig bosszúból elcsábítja az 
embert a paradicsomban. 
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5. kép Az Egyetemes Irodalomtörténet „A németalföldi irodalom története” 

című fejezetének címoldala. A nyitólapon a szerző, Nagy Zsigmond, a 
művet Abraham Kuypernek (1837–1920), a Holland Királyság volt 

miniszterelnökének ajánlja és megköszöni a fejezet létrejöttében nyújtott 
támogatását.  
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Irodalomtörténetében Nagy többek között Vondelről is írt, akit a 
valaha élt legnagyobb holland íróként mutat be. A születési dátuma után 
kiegészítő információként zárójelben megjegyzi, hogy Csokonai Vitéz 
Mihály is ugyanazon a napon született. Emellett bemutat két illusztrációt, 
az egyiken Vondel amszterdami háza, a másikon pedig a Lucifer eredeti 
borítója látható. Nagy szerint Vondel legértékesebb műve kétségtelenül a 
Lucifer, amely találó megfogalmazásával és merész képeivel a 
világirodalom egyik csúcspontjának tekinthető.  

Lucifer-fordítását 1913-ban a Franklin-Társulat adta ki, habár a 
Kisfaludy Társaság évkönyve alapján a fordítás már 1909-ben elkészült. A 
késői kiadás hátterében valószínűleg anyagi nehézségek álltak. Nagy 
fordításáról H.A.C. Beets-Damsté már 1911-ben említést tett a holland 
nyelvű Museum c. folyóiratban.  

Nagy a fordítást Nicolaas Beets-nek ajánlotta, születésének 
századik évfordulója alkalmából. A borítólapon szerepel, hogy a művet 
„hollandus eredetiből” fordította. Ennek ellenére azonban a fordításból 
hiányoznak egyes részek, például Vondel III. Ferdinánd német-római 
császárhoz írt ajánlása és dicsőítő éneke. Emellett kimaradt a fordításból az 
a rész, melyben Vondel saját témaválasztását és munkamódszerét 
magyarázza el, továbbá a mű végén található verses függelék is. A 
Sárospataki Református Lapok kritikát fogalmazott meg a fordításról, 
melyben hiányolták a magyarázó jegyzeteket és Vondel bemutatását. 
Mindezek ellenére leírták, hogy a fordítás jól sikerült, és látszik, hogy Nagy 
alaposan tanulmányozta a szöveget. Érdekesség, hogy Nagy rímtelen 
verssorokat használt, míg Vondel Luciferje rímekben íródott. A kisebb 
változtatások ellenére azonban a Lucifer magyar fordítása hűséges az 
eredeti műhöz. A fordítás jól érthető és gördülékeny. 
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6. kép Joost van den Vondel Luciferje (1654) Nagy Zsigmond fordításában 

(Franklin-Társulat 1913, Budapest)  
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További irodalom 

Bozzay Réka. „Holland tanszék alapításának kísérlete a két világháború 
között” Gerundium MMXVI vol. VII. nr. 3–4. 
http://gerundium.lib.unideb.hu/megjelent/html/58be7596c9f64 

Nagy, Zsigmond. „A hollandus nőnevelésről,” Sárospataki Református 
Lapok 6–7. sz. 1906. február 11–18, 58–60. 

Nagy, Zsigmond. „A németalföldi irodalom története,” Egyetemes 
irodalomtörténet III. Kelták, germánok. Heinrich Gusztáv (szerk.). 
Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda 
1907, 345–398. 

Kuyper, Abraham. A biblia nőalakjai. Hollandól fordította Dr. Nagy 
Zsigmond. Budapest: Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai részv.-
társ. 1923. 

Vondel, Joost van den. Lucifer. Szomorújáték öt felvonásban. Fordította 
Nagy Zsigmond. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet 
és Könyvnyomda 1913. 

A képek forrása 

5. kép Koninklijke Bibliotheek, Hága; Réthelyi Orsolya felvétele 

6. kép Koninklijke Bibliotheek, Hága; Réthelyi Orsolya felvétele 
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Dutka Bernadett – Tóth Zsófia: 

Antal Géza 
(1866–1934) 

„Én is voltam ösztöndíjas, egy nyomorúságos országnak 
egészséges lelkű fia, aki elindult, hogy tanuljon, 

hogy világos fejjel, tiszta szívvel, gyémántkeménységű 
akarattal haza jöjjön építeni annak országát, akinek 

dicsőségét ma is elfátyolozza a bűn.” 
Antal Géza 

Élete 

Antal Géza Tatán született. Tanulmányait a Pápai Református Teológiai 
Akadémián végezte (1882–1885), eközben a Pápai Lapok című hetilap 
munkatársa volt. 1885-ben ösztöndíjjal Utrechtbe utazott, ahol 
megismerkedett többek között C. W. Opzoomer professzorral, és annak 
lányával, Adèle Sophia Cordelia Opzoomerrel(→) (művésznevén A. S. C. 
Wallis). Adèle Opzoomer és Antal 1888-ban összeházasodtak. 

Antal Géza hollandiai tartózkodása után 1893-ig Tübingenben, 
Heidelbergben, Berlinben és Bécsben tanult. Egyetemi évei alatt kezdte 
tanári pályafutását a Pápai Református Kollégiumban (1889–1899), majd a 
Református Teológiai Akadémián (1899–1924) oktatott. 1905-ben a 
Református Konvent megbízásából az Egyesült Államokba utazott, hogy a 
magyar református kivándorlók helyzetét tanulmányozza. 1910-ben a 
Nemzeti Munkapárt parlamenti képviselője lett, a választójog 
kiterjesztéséért és a titkos szavazásért küzdött. Az első világháború alatt 
családja nehéz helyzetbe került: fia megsérült a fronton, a 
Tanácsköztársaság alatt pedig Antal fogságban volt. 1920-ban a család 
Rotterdamban telepedett le. Antal Géza néhány év múlva visszatért 
Magyarországra, és a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
valamint a komáromi, később pedig a pápai református templom lelkésze 
lett. 
  



 

30 

 
 
 

 

7. kép Antal Géza  
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Antal Géza és felesége jelentős kultúraközvetítői szerepet 
játszottak. A házaspár kezdeményezésére 1919-ben Hágában Holland- 
Magyar Társaság, Budapesten pedig Magyar-Holland Társaság alakult. 
Ezek a szervezetek arra törekedtek, hogy segítséget nyújtsanak az első 
világháború során kárt szenvedett Magyarországnak. Nagyszabású 
humanitárius akcióikkal több tízezer gyermek hollandiai nyaralását 
biztosították. 

Antal vallásfilozófiai és etikai kérdésekkel is foglalkozott. A Jókai-
kör elnöke, a Kisfaludy Társaság, az Arany János Társaság és a Petőfi 
Társaság tiszteletbeli tagja volt. Ezen kívül a debreceni Tisza István 
Egyetem tiszteletbeli doktora, valamint az Országos Református 
Tanáregyesület és a Pápai Anya- és Csecsemővédegylet vezetőségében 
dolgozott. 1929-ben Pápa díszpolgárává avatták. 

Saját pénzéből építtette fel a Dunántúli Református Egyházkerület 
főépületét. Végrendeletében vagyonát és összes könyvét a Pápai 
Református Kollégiumra hagyta. Pápán halt meg. 

Munkássága 

Antal Géza vallásfilozófiai és történeti tanulmányait számos német és 
holland folyóirat közölte. A magyar sajtóban többek között a Protestáns 
Szemlében, az Etnográfiában, a Theológiai Szaklapban és az Országos 
Református Tanáregyesület Évkönyvében jelentek meg írásai. Közgazdasági 
és pénzügyi témájú munkái főképp a Magyar Figyelőben, illetve a 
Budapesti Szemlében kaptak helyet.  

Antal munkásságában kiemelt figyelmet kapott a kálvinizmus. 
Egyik legfontosabb írásának tekinthetjük az 1909-ben megjelent 
Emlékezés Kálvinról, a reformátor születésének 400. évfordulója alkalmára 
című tanulmányát. A könyv szerkesztésében a református, egyházi író, 
Szőts Farkas (1851–1918) is közreműködött. 

Antal intenzíven érdeklődött a magyar-holland kapcsolatok iránt. 
Ez több művében is visszatükröződik. 1911-ben publikálta A 
gályarabszabadító De Ruyter Mihály című könyvét, amely a holland 
admirális, Michiel de Ruyter (1607–1676) életútját mutatja be. A mű 
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elbeszéli, hogyan szabadította ki De Ruyter 1676-ban azt a huszonhat 
magyar protestáns lelkészt, akiket a nápolyi spanyol alkirály tartott 
fogságban. A szabadulás évfordulóját Hollandiában az admirális sírjánál, 
Magyarországon pedig a debreceni De Ruyter emlékműnél évente 
megünneplik. Antal 1926-ban De Ruyter Mihály emlékezete címmel 
életrajzot is közölt az admirálisról. 

További állomást jelentett Antal munkásságában a holland 
történész, Robert Fruin (1823–1899) németalföldi szabadságharcról szóló 
könyvének fordítása, amely magyarul Tíz év a németalföldi 
szabadságharczból, 1588–1598 címen látott napvilágot. A művet 1917-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-vállalata adta ki, a fordítást 
pedig Nagy Zsigmond (→) lektorálta. Antal a könyv előszavában a 
következőket írja: „A világtörténelem csodálatos eseményei között egyike 
a legcsodálatosabbnak Németalföld szabadságharca, vagy amint ők 
nevezik: nyolcvanéves háborúja.” A fordító megjegyzi továbbá, hogy Fruin 
munkája a holland kritikusok szerint a legjobb történelmi munka, amely 
Németalföldön megjelent.  

Antal 1919-től kezdett el hollandul publikálni a magyar-holland 
kapcsolatok felerősítése céljából. 1920-ban több hollandiai városban is 
előadást tartott a Magyarországon uralkodó politikai és egyházi 
állapotokról. A kulturális tevékenységéről híres Rotterdami Körben 
[Rotterdamsche Kring] a magyar-holland kapcsolatokat kutatta. 1922-ben 
hollandul publikálta Een dagboek van een Hongaarsch student 1714–16 
[Egy magyar diák naplója 1714–16] című írását, amely Miskolczy-Szíjgyártó 
János naplójából közölt részleteket, aki 1714–1716 között Utrechtben és 
Franekerben hallgatott teológiát 
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8. kép Michiel de Ruyter emlékoszlopa Debrecenben egy 1909-es képeslapon  
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További irodalom 

Bie-Kerékjártó, Ágnes. „Magyarok Hollandiában”. Létünk 41. évfolyam, 4. 
szám (2011/4), 147–153. 

Fruin, Robert. Tíz év a németalföldi szabadságharczból, 1588–1598. 
Fordította: Antal Géza. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
1916.  

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. Bárány Attila et al. (szerk.). Debrecen: Debreceni 
Egyetemi Kiadó 2017, 122–144.  

Tóth, Endre & Fejes, Zsigmond. A Dunántúli Református Egyházkerület 
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A képek forrása 

7. kép Képeslap (Réthelyi Orsolya felvétele) 

8. kép URL:  
http://mek.oszk.hu/kiallitas/szabomagda/html/db_meghat_helye
k.html 
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Lerner Kata – Nagy Lívia: 
H.A.C. Beets-Damsté  

(1871–1954) 

„Hogy mit tehet egy fenkölt, női lélek, 
Két nemzetet mely összefűz, emel, 

Míg e dalok hazám nyelvén is élnek, 
Késői századoknak zengik el.” 

Részlet Szalay Károly H.A.C. Beets-Damstéhoz írt verséből 

Élete 

Hilbertine Anna Cornelia Damsté Wilsumben született, egy vallásos család 
ötödik gyermekeként. Rövid ideig Texelen, majd Huisduinenben éltek, 
1878-ban Leidenbe költöztek. Ekkoriban csak fiúk járhattak egyetemre. 
Damsté egy leideni leányiskolában tanult, ahol az akkori felfogás szerint a 
legjobb felkészítést kapta „élete céljához”, a házassághoz. 

1894. február 4-én házasodott össze Adriaan Beets-szel, a 
Woordenboek der Nederlandsche Taal [A holland nyelv szótára] 
szerkesztőjével. Igazán megértő partnerre talált benne, aki támogatta 
nyelvek iránti érdeklődését és szellemi fejlődését is. A házaspár 
rendszeresen látogatott a skandináv országokba. Ez idő alatt tanult meg 
Damsté latinul, svédül és dánul. Házasságukból nem született gyermek. 

1903-ban ismerte meg férje egyik egyetemi barátját, a magyar 
származású Nagy Zsigmondot(→), aki mély benyomást tett rá. Nagy egy 
tudományos kutatás céljából utazott Hollandiába. Damstét lenyűgözte 
munkássága, többek között Joost van den Vondel, a 17. századi holland 
irodalom egyik legfontosabb szerzője Lucifer c. drámájának fordítása. 
Mindez felkeltette érdeklődését a magyar nyelv és irodalom iránt. Nagy 
bátorításának és férje támogatásának hatására úgy döntött, megtanul 
magyarul. 

A sok magyar diák és fiatal értelmiségi, aki hosszabb-rövidebb 
ideig Hollandiában tanult, könnyen rátalált a Witte Singel 79. szám alatti 
vendégszerető házra. Sokan barátságot kötöttek Damstéval, például Szalay 
Károly (→) is. Később írásban tartották a kapcsolatot. 
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Az első világháború alatt sok magyar gyermeket küldtek a 
semleges Hollandiába. Damsté éveken keresztül magyar szülők és holland 
befogadó családok leveleit fordította, hogy a felek kapcsolatba tudjanak 
lépni egymással. Ezzel a tevékenységével számtalan embernek hatalmas 
szolgálatot tett. Hogy segítségét nagyra értékelték, mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a Debreceni Csokonai Kör 1922-ben tiszteletbeli tagjává 
választotta, majd 1924-ben a Budapesti Petőfi Társaság külföldi tagjává 
nevezte ki. Végül 1936-ban a De Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde [Holland Irodalmi Társaság] tagjává választották. 

Férje halála után (1937) Damsté maga is sokat betegeskedett és 
gyakori fejfájástól szenvedett. Ettől kezdve nem publikált. Rossz állapota 
ellenére még volt ereje megtanulni finnül, s napi kapcsolatot tartani 
nővérével, Damsté-Goetharttal és bátyjával, Henri T. Damstéval, Bali és 
Lombok egykori helytartójával. 

1954-ben, Leidenben hunyt el. Érdekes, hogy Damsté sosem 
látogatott Magyarországra. Nekrológját öccse, Onno Damsté (1896–1973) 
írta, mely 1956-ban a Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
évkönyvében jelent meg.  

Munkássága 

Tanulmányai során franciát, németet és angolt tanult, majd a latin, svéd és 
dán nyelvekkel is megismerkedett. Megszerzett ismeretei és tehetsége a 
svéd irodalmi művek holland fordításaiban is kifejeződött. Első fordítása, a 
finn építész, író és művész, Johan Jacob Ahrenberg (1847–1914) Vår 
landsman [A honfitárs] c. műve 1899-ben jelent meg. A svéd költő, Ewert 
Wrangel (1863–1940) történelmi művét is lefordította, melyben 
Svédország és Hollandia 17. századi kulturális kapcsolatairól olvashatunk.  

1904-től már magyar nyelvű szövegeket is fordított. Fordításai 
többek között a Nieuws van den Dag és a Nieuwe Rotterdamse Courant c. 
napilapokban jelentek meg. Cikkeit magyar folyóiratok is gyakran átvették, 
mint például a Magyar Szemle és a Pesti Hírlap. A Magyar-Holland 
Szemlében számtalan értekezést írt a két ország közt akkoriban formálódó 
kapcsolatokról. Írásaival Damsté Hollandia és Magyarország kulturális, 
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társadalmi és gazdasági együttműködését kívánta elősegíteni. Nem csak 
fordítóként és íróként tevékenykedett, gyakran éles kritikát fogalmazott 
meg magával és másokkal szemben akkor is, ha saját írását javította, vagy 
ha valaki valótlanságot állított Magyarországról és a magyarokról.  

A fordítások és cikkek mellett könyvajánlókat is írt magyar és svéd 
irodalmi művekről. Elemezte többek között Nagy Zsigmond(→) Lucifer c. 
drámájának fordítását is. Írásai a Museum, a Neophilologus és a Vragen van 
de Dag c. folyóiratokban jelentek meg. Damstét rövid időn belül a magyar 
irodalomra szakosodott tekintélyként tartották számon Hollandiában. 
Karrierje egyik fontos pontjának számított, hogy közreműködött a magyar 
nyelv-és irodalom szakértőjeként A. Oosthoek Geïllustreerde Encyclopaedie 
[Képes Enciklopédia] című kiadványában.  

Fordítói tevékenységében ötvözte irodalmi ismereteit társadalmi 
érdeklődésével. Előszeretettel fordított rövid elbeszéléseket Mikszáth 
Kálmántól (1847–1910), mint például az 1881-ben megjelent Az a fekete 
foltot és Pusztai életet, valamint az 1882-ben kiadott Bede Anna tartozását, 
és a Két major regényét. Ezekben a műveiben Mikszáth a tipikus magyar 
vidéki életet és folklórt jelenítette meg. A Lapaj, a híres dudás Damsté 
fordításában a Van vreemde volken [Idegen népektől] elnevezésű 
nemzetközi elbeszélés-gyűjteménybe is bekerült, mely 1925-ben a 
Wereldbibliotheek kiadásában jelent meg. 

Legnagyobb műfordítói sikerét a Szent Péter esernyőjével (1895) 
(De wonderparaplu) aratta, mely 1908-ban a Blauwe bibliotheek [Kék 
könyvtár] kiadványaként jelent meg először. Damsté fordítása jól teljesített, 
több kiadást is megért, 1956-ban a Mimosa-reeks [Mimosa-könyvsorozat] 
részeként került a polcokra és szerzett kiemelkedő pozíciót a maga 
tizenháromezer eladott példányával.  

Mikszáth művei mellett Rákosi Viktor (1860–1923) magyar író és 
újságíró munkássága iránt is érdeklődött, aki Hollandiáról szóló írásaiban 
komoly témákat dolgozott fel abszurd humorral fűszerezve. Damsté 1926-
ban két művét is lefordította: az Elnémult harangokat és a Korhadt 
fakereszteket, melyeknek tudomásunk szerint hivatalosan nem jelent meg 
a Damsté-féle fordítása.  
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9. kép Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője c. regényének holland kiadása 

(Leiter Nypels, Maastricht, 1956)  
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Fordítói és társadalmi tevékenysége kezdetén még elszigetelten 
alkotott. Fordításain keresztül rengeteg fontos ténnyel gazdagította a 
holland nyelv-és irodalomtudományt. Sivirsky Antal (1909–1993), 
irodalomtörténész és műfordító  szerint Damsté tekinthető a hollandiai 
hungarológia első képviselőjének. Kiemelkedő munkásságának 
köszönhetően egyike volt a legjelentősebb holland-magyar 
kultúraközvetítőknek.  

További irodalom 

Sivirsky, Antal. Magyarország a 19. századi holland irodalom tükrében. 
Budapest: Akadémiai Kiadó 1973, 148–160 

Képek forrása 

9. kép URL: 
https://images.boekwinkeltjes.nl/large/p59r9yKhCOuso47qDVA
C.jpg 
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