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tankönyv is terítékre került. Szemesi Sándor
A nemzetközi jog alapintézményei című könyvét Szabó Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
mutatta be, kiemelve, hogy a debreceni igazgatási képzés mellett a PPKE és a SZTE jogi
karain is tankönyvként használt munkáról van
szó. A kötet fejezetei a nemzetközi közjog
oktatásának teljes spektrumát átfogják. A
tantárgy iránti érdeklődést számos jogeset
rövid ismertetése hivatott felkelteni.

A debreceni jogi kar rendezvényének célja az volt, hogy az érdeklődők számára betekintést nyújtson a karon zajló tudományos
élet sikereibe, a kari tudományos műhelyek
munkájába. E cél kétségtelenül megvalósult:
az egyes jogterületeken született monográfiákat, tankönyveket, tanulmányköteteket
életre keltő ismertetések ösztönzően hatnak az
olvasókra és a kutatókra egyaránt.

Miszti-Blasiusné Szabó Zsuzsanna

Konferencia Magyarország és Németalföld
kora újkori kapcsolatairól
Magyarország és Németalföld kapcsolata több
évszázados múltra tekint vissza. A Debreceni
Egyetem
Néderlandisztika
Tanszékének
Magyar-holland kapcsolatok kutatócsoportja
a tanszék 2007-es önállóvá válása óta több
konferenciát is rendezett, melyek a két terület
történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti
kapcsolatát vizsgálták. Az első konferencián
2007 októberében a gályarabok szabadítójának, Michiel de Ruyter születésének 400.
évfordulójára emlékeztünk. 2008 novemberében a középkortól napjainkig tekintettük át
Magyarország és Németalföld kapcsolatát,
majd 2009 áprilisában a holland gyermekmentő akcióról rendeztünk kiállítást, tudományos konferenciát és kerekasztal-beszélgetést.
A Magyar-holland kapcsolatok kutatócsoport szervezésében 2012. április 19-20-án
került megrendezésre a Magyarország és
Németalföld kora újkori kapcsolatát vizsgáló
konferenciára. A konferenciát jelenlétével
megtisztelte és a résztvevőket köszöntötte
Robert Milders, a Holland Királyság budapesti nagykövete, Páles Zsolt a Debreceni
Egyetem tudományos rektorhelyettese, Papp
Klára a Bölcsészettudományi Kar dékánja,
illetve Bitskey István, a Debreceni Akadémiai
Bizottság elnöke.
A 16-18. század időszaka mind történelmi, mind az irodalmi és kulturális együttműködés szempontjából igen gyümölcsöző
volt Európának e két egymástól igen távol
fekvő területe között. Legnagyobb örömünkre
sikerült a korszak és a téma holland, olasz,

erdélyi és természetesen magyar kutatóit
megnyerni előadóknak. A kapcsolattörténet
különféle aspektusait vizsgáltuk. A kulturális
recepció témakörében arról esett szó, hogyan
fogadta be Magyarország a holland (nyelvű)
kultúrát, milyen módon jelent meg a németalföldi szerzők munkássága a magyar irodalomban és a magyar tankönyvekben:
(Amedeo Di Francesco: Justus Lipsius magyarországi recepciója Zrínyi Miklósnál,
Bitskey István: Erasmusi illemtan debreceni
tankönyvekben), illetve hogyan hatottak a
németalföldi egyetemek professzorainak
előadásai a magyar eszmetörténetre (Kecskeméti Gábor: A németalföldi egyetemek hatása
a kora újkori magyarországi eszmetörténetben).
Megvizsgáltuk, milyen kép alakult ki Magyarországról Németalföldön Magyarországi
Mária, II. Lajos özvegyének németalföldi
helytartósága idején és azt követően (Bárány
Attila: Magyarországi Mária és II. Lajos
németalföldi kultusza), valamint hogyan
jelent meg a törökök kiűzése a 17. század végi
holland irodalomban (Réthelyi Orsolya: Buda
visszafoglalása (1686) a korabeli holland
drámairodalomban). Magyarország és Németalföld kora újkori kapcsolatának legjelentősebb szegmense az egyetemjárás, a peregrinatio academica története. Egykori peregrinusok hollandról magyar nyelvre átültetett
fordításai (Eredics Péter: A Johannes Spiljardus-féle Christelijcke catechismus der
Nederlandsche gereformeerde kercken 1652-
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es rövidített magyar fordítása) és egy erdélyi
család peregrinusainak családtörténete (Marácz László: A Csernátoni Vajda család tagjainak peregrinációja holland egyetemeken a
korai modern korban) is előadások témája
volt. Természetesen a peregrinusok hétköznapi gondjait is sorra vettük: Ferenc Postma
és Bozzay Réka az önálló holland egyetemi
jogszolgáltatás sajátosságait vették számba, a
Franekerben és Groningenben tanult magyar
és erdélyi diákok jogi ügyeiről és az ügyekben
születetett ítéletekről beszéltek. Deé Nagy
Anikó előadásában Teleki Sámuel, a marosvásárhelyi Teleki-Téka alapítójának könyvgyűjtését írta le peregrinációja során és Erdélybe való hazatérése után, Csorba Dávid
pedig Kaposi Juhász Sámuel peregrinációs
naplóját mutatta be, külön figyelmet szentelve
a holland városoknak és a holland művelődéstörténet magyarországi hatásának. A politikai kapcsolatok bemutatását sem hanyagoltuk el, Kees Teszelszky beszélt a magyar-
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holland politikai kapcsolatokról és Magyarország képéről a holland sajtóban 1619-1636
között (Magyar híradás Amszterdamból.
Magyarország és Erdély jelenléte a kora
újkori németalföldi sajtóban (1619-1636)),
Bujtás László a megszabadított gályarabprédikátorok hollandiai küldöttségéről, Pósán
László pedig a Rákóczi-szabadságharc és a
spanyol örökösödési háború idején megvalósult
magyar-holland
diplomáciatörténeti
kapcsolatokról beszélt. Szóba került a gyarmati múlt is Szabadi István előadásában, aki
Jacobus Canter Visscherről és Csécsi János
Geographiájáról beszélt, valamint Pusztai
Gábor szövegében, aki a Jáván, a Holland
Kelet-Indiai Társaság szolgálatában álló Jelky
András történetét mesélte el.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az előadások nyomtatásban is megjelenjenek, ezért
az előadások szövegét hamarosan kötetben is
kiadjuk.

Bozzay Réka

