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számos helyi nevezetes személyiség, illetve korabeli jeles esemény emléke-zete megtalálható a gyűjteményben. Jelen munka sokkal több, mint egyszerűen egy helyi nyomda kiadvá-nyainak bemutatása. Hiszen az egyik legjelentősebb egyházi nyomdáról van szó, mely Eger egész Északkelet-Magyarországra kiterjedő szellemi kisugárzását közvetítette a legtávolabbi faluba is. Ezáltal a nyomda kiadvá-nyainak ismeretében sokkal pontosabb képet kaphatunk nemcsak a püspö-ki, majd érseki székváros, Eger, hanem az egész régió szellemi és vallási életéről, mely az országos viszonyok jobb megismeréséhez is nagymérték-ben hozzájárul. (ism.: Tengely Adrienn)   HATOS PÁL: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. Budapest, Jaffa Kiadó, 2016. 328 old.  Immáron két évvel ezelőtt az ünnepi könyvhétre időzítve jelent meg az eddigi első és legátfogóbb Ravasz László monográfia. A kötet szerzője a téma avatott képviselője, aki nem hirtelen felindulásból vagy a hiányt meg-látva fogott bele munkájába, hanem komoly évtizedes kutatás előzte meg azt. Jól kimutatható ez a szerző munkásságából. Hatos Pál már 2004-től évről évre szisztematikusan készítette tanulmányait a magyar református-ság 20. századi történetéről és Ravasz László püspök tevékenységéről. A kötetben a több mint egy évtizede írt cikkek főbb motívumai dominálnak, azonban nem tanulmánykötet, hanem egy teljesen egységes, jól felépített monográfia lett a végeredmény. A Szabadkőművesből református püspök c. kötet tehát egy évtizedes kutatás összefoglalójaként értelmezhető és értékelendő. A korábbi tanulmányait a szerző kiegészítette, és az újabb kutatási eredményekkel bővítette munkáját. A bevezetőben Hatos Pál ön-magát pozícionálta: „Jelen munka az első kísérlet [Ravasz László] életmű-vének monografikus igényű összefoglalására, ráadásul szerzője nem teoló-gus és nem protestáns.” (22. p.) Első kísérlet ez a 21. század elején arra, miként értelmezhető és értékelhető egy 20. századi magyar református egyházkormányzó életműve. Hogy kísérlet-e a szerző vállalkozása, vagy éppen paradigma, azt majd az olvasók döntik el. Annyi azonban már most is megállapítható – a monográfia fogadtatásából, eddigi recenzióiból1 és hivatkozásaiból –, hogy a legújabb kori magyar református egyháztörténeti irodalom egyik fontos művével van dolgunk. Az utóbbi években többen foglalkoztak a jelentős 19–20. századi egyházi tisztségviselő életútjával. Mindegyik munkát lelkipásztorok, illetve egyházi tudományos gyűjtemé-nyekben dolgozók alkották. Ezen munkákat készítők céljukat elérték, azonban módszertani értelemben legtöbbször elmaradtak a 21. századi történeti irodalom kívánalmaitól. Valóban érződik a köteten, hogy a szerző nem teológus, hanem történész, és Ravasz László személyét és élettörténe-tét is történeti kontextusba helyezve ismerhetjük meg. Ebből következően 
                                                   
1  PAPP ISTVÁN: Polifonikus életrajz Ravasz Lászlóról. In: Kommentár, 2016. 3. sz. 116–
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László élete. In: Századok, 2017. 3. sz. 698–701. p. 
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Ravasz László teológusi, lelkipásztori, teológiai értékelése és bemutatása leginkább az (egyház)politikum oldaláról valósulhatott meg. A bevezetőben olvasható gondolatokat azonban érdemes tovább erősíteni, és hangsúlyoz-ni, hogy a szerző nem teológus, nem református, sőt a kötet sem valamelyik egyházi kötődésű műhelyben, hanem a Jaffa Kiadó gondozásában jelent meg. Itt kell az első és legnagyobb kérdést feltenni: Vajon a rendszerválto-zást követő egyházi szakemberek miért nem fogtak még mindig bele egy igényes és átfogó biográfiai kutatásba? Vajon mi lehet az oka annak, hogy a „a láthatatlan református panteon egyik legfontosabb alakjáról” (11. p.) éppen világi és nem egyházi kiadó jelentet meg munkát? Olybá tűnhet ez, mintha a világi történeti kutatók és kiadóik jobban megbecsülnék a magyar reformátusság egyháztörténetét, mint saját egyházuk. Az „első” Ravasz monográfia nagy érdeme, hogy az életút egyes részeit hasonló alapossággal és terjedelemben adja az olvasó elé. A fejezetek és az alfejezetek terjedelmei arányosak. Egy-két részfejezet esetében érezhető némi felülreprezentáltság, elsősorban az első világháború és a püspökké választás három esztendejére vonatkozóan. Mindezeket leszámítva egy nagyon olvasmányos, az utóbbi évtizedek kutatási eredményeit összefogla-ló és módszertani mintát is adó kötet lett a hosszú kutatómunka eredmé-nye. A kötet csupán 328 lap, melyből 33 lapot tesz ki a felhasznált iroda-lom, valamint a jegyzetek. Ravasz László életútját három nagy szakaszra osztotta fel Hatos Pál, mely harmonizál a magyar köztörténet eseményei-vel. Így az életút első szakaszát 1882 és 1921 között határozta meg, melyben Ravasz László családi hátterét, tanulmányait, külföldi útjait, tanári pályá-jának szakaszát és püspökké választásának körülményeit ismerhetjük meg. A kötet ezen szakasza a legbővebb, mintegy 157 lap. Az életút másik szaka-szában Ravasz Lászlót, mint egyházkormányzót mutatja be Hatos Pál közel 90 lapon. A kötet szerzője a püspök szolgálatának bemutatásakor 1945-öt olyan jelentős cezúrának tekinti, hogy az 1945 és 1948 közötti események ismertetését már az életút utolsó harmadához igazította. Az 1945-től Ra-vasz László haláláig terjedő időszakot pedig 45 lapon ismertette. Az életút utolsó szakaszának feldolgozásában sokkal nagyobb tere nyílt az írónak a mikrotörténetre, mint az első két szakasznál. Míg a gyermek és fiatal fel-nőtt kor ismertetését egyértelműen a későbbi egyházkormányzói időszak vezérelte, addig az 1945 és 1975 közötti életút dilemmái és kihívásai telje-sen új horizontot kínált az író számára. Ravasz László életútja ismertetésé-nek ezen utolsó szakaszát lehet olyan általánosságokkal megfogalmazni, mely az 1945 és 1948 között berendezkedő új államhatalom működésének megismeréséhez még több adatot szolgáltathat. Itt csúcsosodik ki legin-kább, hogy mit kezdett, kezdhetett Ravasz László személyes és családi élet-ével. Az olvasó számára e fejezetek kínálják leginkább Ravasz László jel-lemvonásainak megismerését. Az egyház- és művelődéstörténeti monográfia célját a szerző a követ-kezőben határozta meg: „Annak bemutatását kíséreltem meg, hogy a 20. századi történelem kényszerei és lehetőségei hogyan formáltak egy rendkí-vüli személyiséget, és hogyan formálta ő maga azt a történelmi közösséget és emlékezetet, amelyet magyar protestantizmusnak nevezünk”. (22. p.) A püspök megítélésének kérdése lehet leginkább oka annak, hogy eddig nem készült monografikus igényű életrajz róla. A Ravasz László személye és egyházkormányzói tevékenysége körüli kánonok elemeit bemutatja a szer-
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ző, azon finom értékeléssel, hogy a későbbiekben a résztémákat illetően további kutatások szükségesek. Legnagyobb dilemma, vajon Ravasz László személyes életútja, egyházkormányzói szerepvállalása majd nyugdíjazása tekinthető-e átlagos 20. századi magyar protestáns lelkipásztori életútnak, vagy sem. „Egy rendkívüli személyiség”, aki a „magyar protestáns panteon” alakja, az semmiképpen sem lehet átlagos. Ravasz László életútját éppen a köztörténet miatt úgy is lehet vizsgálni, mint a 20. századi magyar hívő értelmiség útkeresési mintáját. Az egész életrajzon érződik, hol erősebben, hol kevésbé, hogy Ravasz László, mint a történelem viharába került egyén és tisztségviselő kereste a helyes utat. Ebben az útkeresésében időnként el is botlott. Egyes történészek éppen botlásait erősítik fel és domborítják ki, míg mások érdemeit dagasztják még inkább. Hatos Pál egyik oldalra sem húz, megmarad a biográfiaírás szabályainál. A rendszerváltozással egy időben, illetve azt követően jelentek meg a két világháború közötti magyar református egyházkormányzók önéletraj-zai. A sor utolsó darabjaként adta ki a Kálvin Kiadó Ravasz László Emléke-zéseim című önéletrajzi írását. Ezen források tagoltabbá és árnyaltabbá tették a két világháború közötti, majd az azt követő időszakok magyar re-formátus egyháztörténetét. A püspökök önéletrajzai közül Ravasz Lászlóé bizonyult a legjelentősebbnek, annak ellenére, hogy az Gyökössy Endre cenzori munkáját viseli magán. Ez a torzóként ismert önéletrajz jelentősé-géből semmit sem von le, azonban értékét rontja. Hatos Pál Ravasz-biográfiájában az Emlékezéseimről a következő problémát fogalmazza meg: „A dunamelléki, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületek könyvtári és levéltári munkatársainak szíves segítőkészsége szintén hasznos volt, de sajnos Ravasz lappangó önéletírásának kéziratát sem ők, sem a család révén nem sikerült megtalálnom.” (23. p.) E megállapítás éppen azért any-nyira súlyos, mivel Ravasz László személye, teológusi, egyházkormányzói és politikai szerepvállalása az utóbbi évtizedek egyik leghangsúlyosabb részévé vált a magyar református egyháztörténet-írásnak. Jelen állás sze-rint valószínűsíthető, hogy a püspök megkurtított önéletrajzának már nem lesz teljes kiadása, miközben arra igen nagy igény mutatkozik. Azokra a kérdésekre, hogy ki is volt Ravasz László, milyen is volt való-jában, nemcsak a Hatos Pál szemüvegén keresztül kaphatunk választ, ha-nem egy akkor már elterjedt, a polgári életmódhoz tartozó szokáson, a fotózáson keresztül is. A kötet első és utolsó fejezeteiben az ifjú és az agg Ravasz László képe fogja keretbe a szöveget. A monográfiában csupán néhány felvétel található Ravasz Lászlóról. Ezek azonban jól megváloga-tott, az életúthoz és a szolgálathoz illeszkedő pillanatfelvételek. Talán a jövőben egy másik kutatás keretében érdemes lenne a 20. század első fele lelkészcsaládjainak fotódokumentációját vizsgálat tárgyává tenni. A szerző szellemességét, felkészültségét dicséri a kötet címválasztása. A Szabadkőművesből református püspök figyelemfelkeltő és diszkréten provokatív is egyben. Azonban ezen elv mentén több református püspökre is igaz lehet az állítás, így Antal Gáborra (1843–1914), Bartók Györgyre (1845–1097), Szimonidész Lajosra (1884–1965), Makkai Sándorra (1890–1951). Ezen lelkipásztorokkal és szolgatársakkal jó kapcsolatot ápolt Ra-vasz, részben kortársak is voltak. A magyar protestáns egyház történetét ismerők számára megtévesztő lehet a főcím, hiszen csak az alcímből derül ki a kötet valódi tartalma. A főcímválasztás egyértelműen utalás a Ravasz 
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László püspökké választása körüli vitára; mely a kötet egyik alfejezetére utal: „Ravaszról azt hallom, szabadkőműves, jó lesz vigyázni!” A címválasz-tás tehát sokkal inkább a ma emberének és érték- vagy előítéleteinek szól, semmint a választott témának. A magyar protestáns egyháztörténet legújabb kori adósságai is jól ész-revehetők a kötetben. Mint a szerző jelezte, nem teológus és nem reformá-tus, így a következőkben olyan részleteket emelek ki, melyekre éppen az egyház szakavatott történészeinek kellene forrásbázison alapuló részletes kutatásokkal támogatnia a világi kutatókat. A hiányok leginkább egyes kifejezések és fogalmak meghatározása, jelentéstartalma esetében merül-nek fel. Így fontos lenne meghatározni, mit is jelent a „legáció”, valamint kollégiumi „préces”. (36. p.) A legációnak mind a középiskolai, mind a felsőoktatási hallgatókra vonatkozó szabályozása teljesen eltérő lehetett egyházkerületenként, iskolánként és iskolatípusonként egyaránt, továbbá 1920 előtt és után. Mindettől sokkal fontosabb fogalmi tisztását igényelné-nek a 40–44. lapokon említett fogalmak, például: „ún. belmisszió (németül Innerre Mission) vagy »ébredés« (angolul revival)”, „belmissziós ébredés”, „belmissziós és ébredési reformmozgalmak”, „belmissziós »ébredés«”, „belmisszió egyházi intézményesítéséhez”. Jól érzékelhető, hogy a kötet szerzője maga is imbolyog a fogalmak tengerén. Leggyakrabban a „belmisz-sziós ébredés” kifejezést használta, ami utal a 20. századi magyar kegyes-ségtörténet német és angol hatásainak helyi keveredésére, önálló, zárt fejlődésére. Miközben a német és az angol/amerikai kegyességi élet egyes hasonlóságait figyelembe véve is teljesen eltérő. A két fogalom két teljesen eltérő társadalmi és egyházi struktúrában jött létre, hatásuk is ennek meg-felelően nem tekinthető azonosnak. A legutolsó kifejezés pedig éppen azt sugallja, hogy a belmissziót az egyház intézményesítette, tehát elfogadta. De akkor mi történt az ébredési mozgalomban részvevőkkel, őket netán nem tudta a református egyház intézményesíteni, befogadni? Fontos és elengedhetetlen lenne a 20. századi magyar egyháztörténet megértéséhez a „belmisszió” és „ébredés” fogalmai tisztázása, korszakolása. Már csak azért is, mivel teljesen másképpen állt az egyház ezen kegyességi csoportokhoz az első világháború előtt, a két világháború között, majd a második világ-háborút követő években. Feltehetően a terjedelmi korlátok miatt arra már nem maradt a szerzőnek lehetősége, hogy ne csak Ravasz László ifjúkori éveinél jelezze az újabb kegyességi fordulatot, hanem a két világháború közötti intervallumban és az 1945-öt követő eseményekben is. A kisméretű, fűzött és keménytáblás kötet formai kiállítása és tipográ-fiája követi a Jaffa Kiadó arculati elveit. Az olvasó számára néhány alka-lommal a hosszabb idézeteket kurzív jelöléssel emelték ki. Ez azonban teljesen esetleges, talán a szerkesztés alkalmával érdemesebb lett volna minden legalább fél lapot meghaladó idézet esetében az egységes jelölési rendszert alkalmazni. A kiadó más köteteihez hasonlóan a hivatkozások végjegyzetek formájában kereshetők vissza. Mivel szinte majdnem egyidőben jelentek meg Balogh Margit és Ha-tos Pál kötetei, azaz Mindszenty József hercegprímás és Ravasz László püspök életrajzai, így néhány gondolatot érdemes a két műről együttesen megfogalmazni. Szabó Csaba a hercegprímás életét és munkásságát bemu-tató kötetet a következő szellemes gondolattal vezette be: „Hölgyeim és Uraim, ma egy újszülöttet ünneplünk! 4 kiló 20 dekával itt van előttünk 
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Balogh Margit legújabb könyve: Mindszenty József hercegprímás, bíboros, prímás, esztergomi érsek életrajzi monográfiája.”2 Ehhez képest Hatos Pál kötete Ravasz Lászlóról csupán néhány deka. Laikusok és kutatók előtt egyaránt megfogalmazódik a kérdés, hogy valóban ekkora különbség len-ne-e a két kortárs egyházkormányzó életútjának megírása között. Vajon Mindszenty személyéről ennyivel több anyaggal rendelkezik az utókor? Hová tűnhetett a reformátusok püspökének anyaga? Ezen kérdésekre eg-zakt módon válaszolni nem tudunk, az azonban megállapítható, hogy Ha-tos Pál kötete szerényebb terjedelmű, mint Balogh Margité, ugyanakkor a Ravasz-életműben érzékelhető főbb kulcspontokat jól elemzi és tárja fel. Mindezt úgy tette Hatos Pál, hogy a püspök és egyházkormányzó életét és munkásságát taglaló kiadványok és tanulmányok, valamint szakdolgozatok száma ma már teljesen számbavehetetlenek. Mégis a szerző olvasottsága és elemzőképessége segítette abban, hogy Ravasz László személyére, kortár-saira, valamint a legfontosabb kérdésekre vonatkozó releváns irodalmakat foglalja össze. Mind Balogh Margit, mind Hatos Pál példaértékű munkát végzett, mellyel a magyar egyház-, művelődés- és köztörténetet gazdagítot-ták. Mindkét mű új kezdete lehet a magyar felekezeti biográfiaírásnak, melyet remélem be is töltenek. (ism.: Molnár Sándor Károly)   PUSKÁS JULIANNA – KOVÁCS ÁBRAHÁM: Amerikai magyar  református lelkészek életútja adattári rendszerben, 1891–2000. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017.  (Amerika tegnap és ma) 293 old.  Ha azt mondjuk: Puskás Julianna, akkor: amerikai magyar kivándorlás. Ha azt mondjuk: amerikai magyar kivándorlás, akkor: Puskás Julianna. Aligha van tengeren innen és tengeren túl olyan, aki – ha csak kicsit is foglalko-zott ezzel a témával – ne ismerné Puskás Julianna etalonnak számító mun-kásságát. Korábbi könyvei,3 számos írása megismerhetővé, sok szempont-ból érthetővé és átfoghatóvá teszi a 19. század végi, 20. század eleji magyar történelem sajátságos eseményét, a kivándorlást. Aki az észak-amerikai magyar diaszpóra kérdésével kíván foglalkozni, annak megkerülhetetlen és kihagyhatatlan megismernie jelen könyvünk szerzőjének lézer pontosságú elemzéseit, különösen precíz kutatási eredményeit és időtálló megállapítá-sait. Ezzel természetesen nem azt sugalljuk, hogy ebben a témakörben már nincs mit kutatni, nincs mire fókuszálni, nincs elvégzendő feladat. Enged-tessék meg nekem a teljesség igény nélkül, hogy néhány példán keresztül illusztráljam az elmúlt években megjelent könyvek említésével, milyen kimeríthetetlen forrás az amerikai magyar kivándorlás témaköre. Puskás Julianna nyomdokain is haladva Várdy Béla összefoglaló munkája4 újabb szempontokkal gazdagította a téma irodalmát. Papp Z. 
                                                   
2  SZABÓ CSABA: Balogh Margit újabb Mindszenty monográfiája. In: Egyháztörténeti 

szemle, 2016. 1. sz. 91. p. 
3  PUSKÁS JULIANNA: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. Bp., 1982.; UŐ: 

„Valahol túl, Meseországban”. Az amerikás magyarok. Bp., 1987. 
4  VÁRDY BÉLA: Magyarok az Újvilágban. Bp., 2000. 


