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KOVÁCS ÁBRAHÁM: Nemzetközi kálvinizmus Európa  perifériáin. Magyar és skót protestáns kapcsolatok  a 19. században. Budapest–Nagyvárad, L’Harmattan Kiadó, 2016. (Magyar  Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár) 203 old.  Révész Imre csaknem száz esztendővel ezelőtt a magyar egyháztörténet palotáját a nagy katalán építész, Antonio Gaudí akkor készülő világhíres katedrálisához hasonlította, amelynek akkor sok részlete teljesen elkészült, más részei pedig csak az alapokig épültek meg. A hasonlat ma sem veszítet-te el érvényét. Az egyház történetét három nézőpontból lehet vizsgálni. A legegyszerűbb, ha a szervezeti felépítményét eseménytörténeti szempont-ból tesszük vizsgálat tárgyává. A legtöbb egyháztörténeti munka ezt teszi. Lehetőségünk van arra is, hogy az egyház tanítása, teológiája felől vizsgál-junk meg egy-egy felekezetet, de van egy harmadik nézőpont is, amikor mentalitástörténeti módszerekkel azt tesszük vizsgálatunk tárgyává, hogy az egyház hívei egy-egy korban hogyan élték meg hitüket. Ezt úgy is mond-hatnánk, hogy alulnézetből vizsgáljuk meg egy-egy közösség életét, szolgá-latát. Ezt a nézőpontot a legnehezebb érvényesíteni, és ezért a magyar egy-háztörténet lassan épülő katedrálisán itt van még a legtöbb tennivaló. Kovács Ábrahám tanulmánygyűjteménye a 19. századi református egyháztörténet néhány fehér foltját van hívatva eltüntetni. Ez teszi értékes-sé és figyelemre méltóvá a Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár újabb köteteként megjelent tanulmánygyűjteményt, mely az eddig megle-hetősen elhanyagolt angol-magyar, pontosabban skót-magyar protestáns kapcsolatok néhány érdekes fejezetét járja körül. Eddig nem kutatott forrá-sokat tár fel, amelyek jelentősen árnyalják eddigi ismereteinket. A tanul-mánygyűjteménynek két fókusza van, két ellentétes sarkpontja. Egyrészt az angolszász, skót evangelikalizmus hatását vizsgálja, másrészt pedig a libe-rális teológia ugyancsak angolszász eredetű eseményeit, képviselőinek munkásságát tárja fel. Mindkettő fontos a magyar teológiai gondolkodás megértése szempontjából. A tanulmányok viszont arról győznek meg, hogy sem a skót sem pedig a magyar teológia a 19. században nem Európa peri-fériáján helyezkedett el, mint ahogyan a könyv címe állítja, hanem a sodrá-ban. A kötet első tanulmánya a magyar protestáns Biblia és iratterjesztés 19. századi történetéhez ad sok hasznos adatot, ami mindmáig fehér foltja egyháztörténet-írásunknak. Bár ennek a puritanizmusig visszavezethető jelentős gyökerei vannak, amiről több tanulmányban is beszámoltam, még-is a 19. század döntő fordulatot hozott nemcsak a Biblia terjesztésében, hanem a traktátus irodalomban is, amelyek a protestáns népi vallásosságot jelentősen befolyásolták. A 16-18. századot a Biblia hiánya jellemezte. Csak a 19. század eddig még kevésbé vizsgált bibliaterjesztői teszik a nép között általános olvasmánnyá a Bibliát, aminek hatása nyelvünk fejlődésében és irodalmunkban egyaránt kimutatható. Még a római katolikus hívek köré-ben is jelentős érdeklődés mutatkozott a Biblia megismerése, megvásárlása iránt. Viszont nagyon keveset tudunk azoknak a bibliai, kegyességi tárgyú könyveknek, traktátusoknak a terjesztéséről, olvasásáról, amelyek befolyá-solták a népi vallásosság kegyességi gyakorlatát és a belmissziói irányú 
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mozgalmak kialakulását. Kovács Ábrahám jelentős adatokkal járul hozzá ennek a fehér foltnak az eltüntetéséhez. A kötet másik, egyháztörténetileg jelentős tanulmánya a magyaror-szági vasárnapi iskolák indulásával kapcsolatos írás, aminek első mondata szerint valóban „meglepően kevés tanulmány készült.” Úgy tűnik, ez a belmissziói munkaág a magyar egyháztörténet egyik mostohagyereke. En-nek a bölcsője is – mint ahogyan a kötet tanulmánya bizonyítja – a pest-budai skót zsidómisszió fáradozásaival köthető össze, melyben a baptista Rottmayer János szerepe is jelentős. Ennek indulását is pontosítja Kovács Ábrahámnak egy skót források alapján megírt írása, tisztázva ebben Mária Dorottya nádorasszony szerepét és szolgálatát. A Csiky Lajosról írt tanulmány egy érdekes, megoldandó problémát vet fel. A Révész Imre és Balogh Ferenc nevével fémjelzett debreceni orthodoxia jelentős szerepet játszott a belmissziói szemléleti mód elterjesz-tésében. Ugyanakkor Csiky nem fedezte fel, hogy a népi gyökerű, belmisz-sziói szellemű irodalmat olvasó házi gyülekezetek beépítése, felkarolása lenne a legjobb alapja a magyar belmissziónak. Ezért a belmissziói törekvé-sek hosszú ideig idegen elemnek tűntek az egyház hivatalosai előtt. A 19. század második felében házi gyülekezetek egész sorát találjuk az Alföldön, ahol régi és újabb puritán gyökerű, belmissziói szellemű könyveket olvas-nak, amit a protestáns lelkipásztorok egyre nagyobb rosszallással vesznek tudomásul. Egy példát csak. A Csiky által szerkesztett Debreceni Protes-táns Lap 1904. október 9-i számában Házi istentisztelet címmel találunk cikket, amiben ezt olvashatjuk: „Különös, hogy különben olyan higgadt, megfontoltan, de olyan határozottan cselekvő magyar elme rég túl nem tette magát ezen a cél és ok nélküli szokáson”, hiszen – érvel tovább a cikk szerzője – „a buzgalmi gyakorlatok színhelye a templom”. Ezért teljesen érthetetlennek tartja, hogy „ily alkalmak a szomszédos lakók százainak részvételével történnek meg. Sőt még a távolabbi városokból is jelennek meg egyesek.” (2. p.) A kötet további tanulmányai olyan skót ösztöndíjasokról adnak szá-mot, akik skót hatásra a magyar teológia liberális irányzatát erősítették. Két tanulmány is szól Dapsy Lászlóról, aki először fordította magyarra Charles Darwin fő művét, a Fajok eredetét (1873–1874). Munkássága, a könyv fogadtatása érdekes színfoltja a század második fele teológiájának. Dapsy, mint a budapesti református főgimnázium tanára, jelentős mun-kásságot fejtett ki a közgazdaság, a biológia, geológia és a politikai filozófia területén is. A Darvin által felvetett kérdések emberek millióinak rengették meg a hitét a Bibliában. A teológia megoldásokat keresett. Ezek közül az egyik legnépszerűbb Henry Drummond Természeti törvény a szellemi világban című könyve volt, amelynek magyarországi protestáns recepció-járól is olvashatunk egy remek, tanulságos tanulmányt a kötetben. Baráth Ferenc irodalomtörténész, író bemutatása is fontos nyeresége egyháztörténet-írásunknak. Baráth a budapesti református főgimnázium tanára volt. Irodalmi munkásságának fontos szerepe volt a skót liberális teológiai gondolkodásmód közvetítésében. „A puritán hagyományokból táplálkozó evangelikalizmus az ember bűnösségéből indul ki és Krisztus-ban, Isten emberekhez lehajló kezdeményező szerepében vélte megtalálni az erkölcsi megjobbulás lehetőségét a megtérés által, addig Baráth, mint liberális keresztyén, hitt az ember jó voltában és az önmaga erejéből való 



 Recenziók      153 

 

megjobbulásban.” (146. p.) Ez a Protestáns Egylet célkitűzéseinek felelt meg. Kovács Ábrahám két érdekes, hézagpótló tanulmányban teszi vizsgá-lat tárgyává Baráth Ferenc munkásságát. A vallást, mint az erkölcsnemesí-tés eszközét vizsgálja, benne a humor szerepét, ami a nevelésnek egy fontos eleme. A kötet utolsó tanulmánya a harmadik, skót ösztöndíjas, Felméri La-jos pedagógiai professzor munkásságának állít emléket, aki egy sajátosan magyar, liberális neveléstudományi rendszert dolgozott ki, melynek tanul-ságai máig is figyelemre méltóak. Sajnálatosan rövid élete megakadályozta abban, hogy jelentős, európai távlatú rendszerét a gyakorlatba átültesse, de munkája így is a protestáns teológiai ötvözetű pedagógia értékes fejezete. Kovács Ábrahám tanulmánykötete az örvendetesen meginduló ma-gyar teológiatörténeti kutatás fontos része. További kutatásokra ösztönöz, hogy pontosabban ismerjük a magyarországi protestantizmus útját és a történelem máig érő tanulságait. (ism.: Szigeti Jenő)   TÓTH TAMÁS: A Pápai Magyar Intézet, Róma. Róma – Budapest, PMI – METEM, 2017. 99 old.  Az olasz főváros központjában, a Római Magyar Akadémiának is otthont adó Falconieri-palota második emeletén található Pápai Magyar Intézet (PMI) történetéről ez ideig nem született hosszabb, alapkutatáson alapuló tanulmány, annak ellenére, hogy az intézet két okból is fontos szerepet tölt be a magyar katolikus egyház tevékenységében. Egyfelől a Pápai Magyar Intézet ad helyet a tanulmányok céljából Rómába érkező, fiatal papoknak, másfelől pedig kapocsként tekinthető a magyarországi katolikus egyház és a pápai állam, az Apostoli Szentszék között. A Falconieri-palotáról tavaly jelent meg egy, a kép- és ismeretanyagot tekintve egyaránt kiváló album,1 amelynek egyik fejezete szól a Pápai Ma-gyar Intézetről is. Ennek a résznek a szerzője, TÓTH TAMÁS, az intézet rek-tora fontosnak tartotta azonban, hogy a PMI történetéről külön kiadvány is megjelenjen, amelynek célja nemcsak az ismeretterjesztés, hanem egyúttal az intézet történeti szempontú bemutatása is, jórészt levéltári forrásokon alapulva. Az így született kötet – amely olaszul is megjelent – hiánypótló mun-ka, mivel az 1940. július 16-án, XII. Pius pápa (1939–1958) által alapított Pápai Magyar Intézet története eddig ismeretlen volt a magyar olvasókö-zönség előtt, miután a Rómában található, magyar tulajdonú intézmények közül eddig csak az Akadémiáról, illetve a Fraknói Intézetről emlékezett meg történetírásunk. A Pápai Magyar Intézet, amely a 2015/2016-os akadémiai évben ün-nepelte 75 éves fennállását, természetesen nem minden előzmény nélkül jött létre. Az intézetről egyébként Ferenc pápa meleg szavakkal emlékezett meg, gondolatait Tóth Tamás a kötet elején közzétette. Amint a szerző a hat, egymást időrendben követő fejezetet tartalmazó munka első egységé-ben bemutatja, már a 16. századtól kezdve tanultak Rómában magyar pa-
                                                   
1  MOLNÁR ANTAL – TÓTH TAMÁS: A Falconieri-palota. Bp., 2016. 


