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Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki 
dr. Postma Ferenc professzort 

Április 27-én, Hollandia nemzeti napja alkalmából Willem-Alexander holland 
király az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntette ki dr. Postma Ferenc 
professzort. A kitüntetés átadására 2021. április 27-én került sor Venlo városban, 
a professzor lakhelyén, sajnos nagyon szűk körben a Covid–19 okozta megszo-
rítások miatt. A kitüntetett részéről csupán felesége, Margriet Goskert lehetett 
jelen. 

Dr. Wim Janse, az Amszterdami Szabadegyetem (Vrije Universiteit) Vallás és 
Teológia Karának professzora a könyvtörténet, az egyháztörténet, az egyetemes 
történelem és a kultúra terén kifejtett munkássága és ennek kiemelkedő eredmé-
nyei alapján jelölte Postma Ferenc professzort a királyi kitüntetésre, aki 1970-től 
2010-ig volt Amszterdami Szabadegyetem biblikus tanára, de emellett négy évti-
zeden át önkéntes alapon foglalkozott behatóan a múlt és a jelen közép- és kelet-
európai kulturális és vallási kapcsolatainak előmozdításán. 

Wim Janse professzor úgy jellemezte a kitüntetettet, mint aki „kiemelkedő ösz-
szekötő személyiség, fáradhatatlan hídépítő, s aki sokakat megihletett Nyugat- és 
Kelet-Európában”. Több tudományos kapcsolatot ápol nagy rendszerességgel, 
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főleg Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Litvániában és Szlová-
kiában. 1997-tól vendégprofesszora a budapesti Károli Gáspár Tudományegye-
temnek. Több kitüntetésben is részesült Hollandiában és Magyarországon, és 
kétszer tisztelegtek előtte jubileumi kötettel. 

Huszonöt évig volt szerkesztője a Fríz Akadémia (Fryske Akademy) It Beaken 
című tudományos folyóiratának, és rendszeresen közölt tanulmányokat az 1585-
ben alapított Franeker Akadémiáról, valamint arról, hogy az egyetem milyen je-
lentősséggel bírt a magyar pregrinusok számára. 

Az alábbiakban azt a személyes hangvételű írást tesszük közzé, amelyben Ősz 
Sándor Előd foglalta össze Postma Ferenc erdélyi kötődéseit. 

Adorjáni Zoltán 

Postma Ferenc és Erdély kapcsolata 

Amikor először rákérdeztem a keresztnevére, német kérdésemre magyarul vá-
laszolt: „Félmagyar vagyok!” Később elmesélte élettörténetét. Édesanyja 1920-
ban gyermekként került ki Hollandiába „gyermekvonattal”. (Ez Hollandia és Bel-
gium szervezett segélyakciója volt, amelynek keretében több száz hátrányos hely-
zetű magyarországi gyermeket vittek néhány hónapra Nyugatra felerősödni, 
illetve esetleges betegségeiket kezelni.) Súlyos betegsége miatt az előzőleg elter-
vezettnél hosszabb időt kellett Hollandiában töltenie, és végül ottragadt. Kedves, 
hívő református család vette örökbe, és annyira megtanulta a holland nyelvet, 
illetve a fríz dialektust, hogy a magyart teljesen elfelejtette. Magyarságtudata 
azonban megmaradt. Amikor a második világháború, illetve 1956 után hullá-
mokban érkeztek a menekültek Hollandiába, még mindig remélte és várta, hogy 
talán valaki jelentkezni fog a családjából. Igen nagy szomorúságára ez nem tör-
tént meg, és így mai napig sem sikerült felderíteni rokoni szálait. Fiának a magyar 
Ferenc nevet adta. 

Postma Ferencben egy erdélyi ember ébresztette fel a magyar öntudatot. Az 
Amszterdami Szabadegyetem Teológiai Karán volt tanársegéd, amikor az ott ta-
nuló Hermán János felfedezte a tanári szobájának ajtajára kiírt magyar kereszt-
nevet. Azonal bekopogott hozzá, ékes magyarsággal üdvözölte, és megölelte az 
igencsak meglepődött tanársegédet. Postma Ferenc akkor egyetlen szót sem értett 
Hermán János lelkes köszöntéséből. Beszélgetni kezdtek, ő elmesélte neki élet-
történetét; és barátságuk azóta tart. Ám ez a találkozás döbbentette rá arra, hogy 
ha a magyarok testvérként tekintenek rá, neki is lépni kell irányukba. Így aztán 
ószövetségi tanulmányai mellett intenzíven kutatni kezdte a holland–magyar 
kapcsolatokat. 


