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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. 
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pok, noha ekkor még nem volt saját intézményük, így tanulmányaikat kez-detben az 1552-ben alapított Collegium Germanicum (Német Kollégium) keretei között folytathatták. 1579-ben a jezsuita Szántó (Arator) István kezdeményezésére XIII. Gergely pápa (1572–1585) jóváhagyta a Collegium Hungaricum (Magyar Kollégium) megalapítását, majd egy évvel később a két intézmény összevonását Collegium Germanicum et Hungaricum néven, amely napjainkban is működik. (11–16. p.) A Pápai Magyar Intézet közvetlen elődjének azonban nem a Collegi-um Germanicum et Hungaricum tekinthető, hanem az 1893-ban Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok kezdeményezésével megalapított Történeti Intézet, amely nagy hangsúlyt fektetett a kutatók előtt a 19. század végén megnyílt Vatikáni Titkos Levéltárban fellelhető források feltárására. Ezt az intézetet vonták össze az 1927-ben gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter (1922–1931) által alapított Római Magyar Akadémiával, amely Collegium Hungaricumként, azaz elsősorban a tudományos kutatás elősegítése és a magyar kultúra külfölddel való megismertetése céljával működött. Amint Tóth Tamás a könyv második fejezetében hangsúlyozza, a Fal-conieri-palota kezdettől fogva helyet biztosított az egyházi szekciónak, amely ennek köszönhetően hamar elindulhatott az önálló intézménnyé válás útján. Mint a szerző kiemeli, ebben nagy szerepet játszott az intézet első vezetője, a veszprémi egyházmegyés Luttor Ferenc, aki Rómába érke-zését követően rögvest hozzákezdett a papi osztály önálló intézménnyé történő átalakításához. A tervekkel egyetértett a magyar kormány is, azon-ban – miután az 1929-es gazdasági világválság miatt csökkenteni kellett a külföldi magyar intézetek költségvetését – erre csak 1936. január 1-jén került sor, amikor Hóman Bálint kultuszminiszter (1932–1938, 1939–1942) rendeleti úton elhatározta az egyházi szekció teljes elkülönítését. Ezt követően a magyar papok zavartalanul, önálló intézményben folytathatták római tanulmányaikat. A szerző által részletesen bemutatott ösztöndíjasok közül ebből az időből a legismertebb név kétségtelenül Vanyó Tihamér bencésé, aki egyháztörténeti kutatásai révén vált híressé. (17–26. p.) A ma is működő Pápai Magyar Egyházi Intézetet, amelynek 1940-ben datált megalapítása Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás (1927–1945) közbenjárásának volt köszönhető, az különbözteti meg a papi kollégiumtól, hogy nem a magyar katolikus egyház által létrehozott, hanem a pápai alapí-tású római intézmények sorát gyarapítja. A második világháború elején az intézet zavartalanul működhetett – Róma német megszállása idején is –, azonban a háborút követően a Falconieri-palota épületét a kommunista rezsim hívei vezették, így Luttor – aki 1940-ben az intézet rektora, majd 1944-ben ideiglenes szentszéki magyar követ lett – hamarosan távozásra kényszerült. Az új rektor Péterffy Gedeon (1947–1951) lett, aki a körülmé-nyekhez képest igyekezett helytállni és képviselni Rómában a magyar kato-likus érdekeket. (27–34. p.) A „fordulat éve”, 1948 nehézségeket hozott a PMI számára is. A kom-munista hatalomátvétel után a Rákosi-kormány igyekezett eltávolítani az egyházi személyeket a Falconieri-palota épületéből, így felvetődött az is, hogy a pápai intézetet más épületbe költöztetik át. Erre azonban nem ke-rült sor, miután Péterffy Gedeon diplomáciai érzékének köszönhetően sikerült közbenjárnia a római magyar követnél annak érdekében, hogy az intézet a palota falain belül maradhasson. Ez több éven át tartó huzavona 
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eredménye volt, amit Tóth Tamás részletesen az olvasó elé tár. Az 1956-os forradalom hatására a kommunisták elmenekültek az épületből, így az egy időre teljes egészében a Pápai Magyar Intézet felügyelete alá került. A kormányzat csak egy évvel később tudta visszavenni a palota akadémiai részét, amely az egyház felügyelete alatt otthont adott a tanulmányaikat az olasz állam jóváhagyásával Rómában folytató, 1956-os menekült diákok-nak. A visszavételt követően, 1957-ben a tanulók a Via dei Cestari 34. szám alatt kialakított diákkollégiumba költöztek át, amelyet a PMI vezetői ado-mányokból hoztak létre. Az egyház és az állam közötti harc ismét kiújult a palota falain belül, és az 1957-et követő néhány esztendőben nem érkezhet-tek új ösztöndíjasok a PMI-be, így a megüresedett helyeken főként emigrá-cióba kényszerült papok találtak otthonra. Tóth Tamás az intézet lakói közül ebből az időszakból Prokop Péter kalocsai főegyházmegyés pap fes-tőművészt, valamint a győri egyházmegyés Zágon Józsefet emeli ki. Utóbbi 1953-ban a PMI vezetője lett, régens ad interim címmel, mivel a rektori kinevezéshez – tekintve, hogy Mindszenty József bíboros (herceg)prímás 1949-től börtönben volt – hiányzott a prímási felterjesztés. (35–49. p.) 1964. szeptember 15-én az új keleti politikát – „Ostpolitik” – alkalma-zó Szentszék és a Vatikánnal való viszony normalizálására ugyancsak haj-landó Kádár-kormány között részleges megállapodás jött létre, amely mo-dus vivendit jelentett a pápai állam és a szocialista magyar kormány között. Ez lehetővé tette a Pápai Magyar Intézet helyzetének helyreállítását is, amely kompromisszumok eredményeként ment végbe, ugyanis az addigi lakóknak el kellett hagyniuk az intézetet, a rektor kinevezéséhez pedig a kormány előzetes hozzájárulása is szükségessé vált, viszont cserébe az állam biztosította, hogy újból érkezhessenek ösztöndíjasok a PMI-be, és 1979-ben az intézmény felújítására is sor került. (51–59. p.) Ahogyan a szerző fogalmaz, „ezeket az éveket az állami Akadémia és az egyházi Intézet közti rendezett, diplomatikus, mégis távolságtartó kapcsolat jellemezte.” (61. p.) Tóth Tamás szót ejtett arról is, hogy ebben az időszakban a rekto-rok és az ösztöndíjasok között beszervezett ügynökök is voltak, ami miatt a Szentszék folyamatosan figyelemmel kísérte az intézet tevékenységét, azonban nem kezeli hangsúlyosan ezt a kérdést. A PMI működésének kö-zéppontjában ugyanis ezekben az esztendőkben is a papi tanulmányok álltak, nem pedig az ügynökkérdés. (61–62. p.) A rendszerváltozás Ternyák Csaba győri egyházmegyés pap, a jelenle-gi egri érsek rektori megbízatásának idejére esett, aki 1988-ban került a Pápai Magyar Intézet élére. A politikai változások kedvezően érintették a PMI helyzetét is, és hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkban az intézmény virágzóan működjön, a Szentszék legmagasabb méltóságait is falai közt fogadva. 2013. október 21-én nemzetközi megállapodás szabályozta a PMI jogait, amely végeredményben az intézmény önállóságát állította helyre. 1989-től kezdve ismét tömegesen érkeznek az intézetbe az ösztöndíjasok is, akiknek feladatairól a szerző ugyancsak képet ad a kötetben. A papi ösz-töndíjasok többsége a Rómában található pápai egyetemeken folytat licen-cia tanulmányokat, ritkábban doktori képzést. (67–79. p.) A Pápai Magyar Intézet részletes, főleg elsődleges forrásokon alapuló bemutatásán túl Tóth Tamás látványos képanyaggal is gazdagította mun-káját. Az 59 fényképnek köszönhetően – amelyek jegyzéke a könyv végén is megtalálható – nemcsak az impozáns intézmény falai mögé nyerhetnek 
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betekintést az olvasók, de megismerhetik az intézet fennállása alatt történt fontos események szereplőit is. A képek között találunk másolatot a PMI történetéhez kötődő, legfontosabb forrásokról is, amelyek közül kiemelke-dő az intézet 1940-es alapító levele. (28. p.) Az illusztrációk nem csupán a könyv értékét növelik, de annak esélyét is, hogy a munka a történelmet kevésbé kedvelő olvasók körében is érdeklődésre tarthat számot. A profi fotósok által készített képekhez hasonlóan úttörő vállalkozás a Pápai Magyar Intézet rektorai – vezetői – és ösztöndíjasai névsorának táblázatba foglalása is (84–95. p.), amely alapján megismerhető, hogy kik és mikor voltak az intézmény lakói, és melyik egyházmegyéből érkeztek. A szerző ugyancsak táblázatba foglalta a Pápai Magyar Egyházi Intézet pro-rektorainak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeinek, a PMI referenseinek, valamint felügyelő bizottsági tagjainak névsorát. (81–83. p.) A neveket olvasva az olvasó számára bizonyítékot nyer a Pápai Magyar Intézet jelentősége, miután a 20. századi magyar egyházi élet legnevesebb személyiségei szinte mindannyian megfordultak a PMI szobáiban. Összefoglalva, Tóth Tamás, az intézet jelenlegi rektora olyan kötetet készített, amely hiánypótló adatok és gyönyörűen kivitelezett illusztrációk segítségével, történetileg és művészileg egyaránt magas színvonalat képvi-selve tárja elénk a Pápai Magyar Egyházi Intézet történetét. (ism.: Hamerli Petra)   


