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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. 
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Attila az oral history műfajában, más megközelítésben ismerteti meg ve-lünk a magyar diaszpóra közelmúltját és jelenét.5 Oravecz Imre irodalmi formában dolgozza fel a kivándorlás hőskorát.6 Bába Szilvia könyv formá-ban is megjelent doktori disszertációja ugyancsak speciális szempontok alapján keresi a válaszokat.7 A Debreceni Városi Televízió pedig 2009-ben mutatta be Krisztus vándorai című, 7 részes dokumentumfilm-sorozatát az amerikai magyar református gyülekezetek múltját, jelenét és jövőjét feldol-gozva. Mindezek fényesen bizonyítják, hogy korántsem ismerünk mindent. Az észak-amerikai (továbbá különösen a kanadai) magyar diaszpóra törté-netének számos területe még feltárásra vár, a kutatók számára felfedezen-dők. Ilyen többek között a Puskás Julianna hagyatékának felhasználásával nemrégiben megjelent kötet is. Az észak-amerikai magyar református egy-ház története, valljuk meg őszintén, nem bővelkedik olyan tudományos igényű művekben, amelyeken keresztül megismerhető lenne a lassan 130 évre visszatekintő múlt. Komjáthy Aladár műve8 számos tekintetben az egyetlen olyan összefoglaló forrás, amely bemutatja a diaszpórában többfe-lé szakadt magyar református egyház történetét. A korábban négy, majd a napjainkban három egyháztestben (Amerikai Magyar Református Egyház, Calvin Synod-United Church of Christ és a Presbyterian Church – USA) lévő gyülekezetek történetét a kezdetektől az 1980-as évekig követi a szer-ző. Az azóta eltelt időszak története és elemzése még várat magára. Az Amerikai magyar református lelkészek életútja adattári rend-szerben című könyv minden tekintetben rendhagyó és forrásmunka értékű. Ilyen jellegű mű kiadására korábban nem került sor, sem az Egyesült Álla-mokban, sem pedig honi szerzők tollából. Hallatlanul izgalmas olvasmány, főleg azok számára, akik benne éltek (mint jelen sorok írója is), vagy benne élnek az amerikai magyar református közegben, gyülekezetekben. Hiszen az amerikai magyar református lelkészek nemzedékeinek rétegződése kü-lönös elegyét adja a kárpát-medencei magyar reformátusság életének, sor-sának is. Számos lelkészi életrajzból kiderül, hogy az egyes falvakból nagy-számmal kivándoroltak magukkal vitték, vagy később kihívták lelkészüket. Az első lelkésznemzedék számára főleg Sárospatak a lelki és a szellemi háttér, hiszen ott végezték tanulmányaikat. Később a Debreceni Kollégi-umban végzettek is nekivágnak az Újhazának és kezdik szolgálataikat az újonnan alakult vagy már működő gyülekezetekben. Az I. világháború alatt, illetve az azt követő rövidebb időszakban megállt a lelkészek kiván-dorlása is. Ekkorra viszont felnőtt egy olyan generáció, amely már kétnyel-vű lelkészként is képes a szolgálatok végzésére. A Lancaster Theological Seminary (Pennsylvania) 1922-ben indította el magyar nyelvű lelkészkép-zését a másod- illetve harmadgenerációs magyar fiatalok számára.9 Tóth Sándort, a clevelandi gyülekezet lelkészét hívták meg a tanszék professzo-rává, aki ezt a szolgálatot 1935-ig végezte. Az addig úgymond „lelkész-
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importra” szorult amerikai magyar református egyházak maguk törekedtek az utánpótlás megteremtésére. Minden erőfeszítés ellenére azonban to-vábbra is a kárpát-medencei magyar református egyházak adták és adják a ma is szolgáló amerikai magyar lelkészek döntő többségét. Világosan és egyértelműen kitűnik ez az életrajzokból, az iskolai végzettségekből és a szolgálati helyek ismertetéséből. A könyv erényei és jelentősége ellenére, ahogyan a társszerkesztő, KOVÁCS ÁBRAHÁM az előszóban meg is jegyzi, további feladatokra, kutatá-sokra van szükség ahhoz, hogy a benne foglalt életrajzok és azok adatai kiegészüljenek. Becslések szerint több mint 250 református lelkész szolgált hosszabb-rövidebb ideig az Egyesült Államokban. Feltétlenül szükséges folytatni azt az utat, amit PUSKÁS JULIANNA ezzel a könyvvel megindított. Ha azt akarjuk, hogy az amerikai magyar diaszpóra és benne a református egyházak, gyülekezetek története ne vesszen el, akkor meg kell tennünk a következő lépéseket az általa kijelölt úton. Van mit tenni, van mit és hol kutatni, hiszen a New Brunswick-i, a ligonieri és a sárospataki levéltárak még rengeteg feltáratlan kincset rejtenek. Feladatunk és kötelességünk, hogy ezeket előkeressük, közkinccsé te-gyük. Annak okáért is, mert a lelkész-életutakból jól kiviláglik, ők nem kalandra vágytak, nem tehetősödni indultak el Amerikába, hanem szolgál-ni. A gyülekezeti szolgálatokon kívül sokan tudományos fokozatokat sze-reztek jeles egyetemeken, teológiai szemináriumokon. Teológiai és szép-irodalmi munkásságuk egyaránt jelzi, hogy kiválóan felkészült lelkipászto-rai voltak a közösségeknek. Különösen érdekesek a prédikációs kötetek (Nagy Lajos, Hamza András, Szigethy Béla, Havadtőy Sándor, Bertalan Imre, Bütösi János), amelyek az amerikai magyar lelkészek teológiai irá-nyultságát, a két nemzethez, kultúrához való viszonyát, az anyanyelv őrzés-ének erőfeszítéseit tükrözik. Meggyőződésem, hogy a magyarságtudat és nyelv megmaradása nagyrészt nekik, és az általuk pásztorolt gyülekezetek megtartó erejének is volt köszönhető, és ezért él elevenen ma is a gyüleke-zetek közösségében. Néhányan a nagy „öregek” közül még velünk vannak (Jalsó Sándor, Szűcs Zoltán, Forró Sándor), akik akár több mint fél évszázados emlékeket is hordoznak, átélői, alkotói, formálói voltak az amerikai magyar reformá-tus életnek. Ők eleven források, élő lexikonok, egy elmúlt, de felbecsülhe-tetlen értékekkel bíró világ utolsó szemtanúi. Bizony érdekes és érdemes lenne megfontolni az ő – egyáltalán nem tipikus – életrajzaik leírását, megörökítését is. Ami a közölt életrajzokból talán nem, de a munkásságuk-ból és életútjukból kiderül: számos olyan lelkész volt és van, akik kinti aktív szolgálatukat befejezve a Kárpát-medencében folytatták missziójukat, pél-dául Bütösi János, Szűcs Zoltán, Szilágyi István, Kálmán Szabolcs, Havad-tőy Sándor, akik tudományos és karitatív munkájukat Amerikában szerzett tapasztalataikkal megerősítve mindannyiunk javára végezték és végzik. Illesse köszönet a kötet szerkesztőit, kiadásának támogatóit, hogy az egyetemes magyar református egyház történetének egy eddig nem ismert területére vezetik el az olvasókat. Várakozással tekintünk a folytatásra, és reméljük, még részletesebben, szélesebb körűen lehetünk majd látói az amerikai magyar református lelkészek életének és szolgálatának. (ism.: Kocsis Attila) 


