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MEZEY ANDRÁS: Hittan a katakombákban. A Csongrád megyei 
nem hivatalos ifjúságpasztoráció története, 1946–1980. 
Budapest, Új Ember, 2015. 318 old. 
 
Na, végre! – sóhajthat fel minden magyar egyháztörténelem iránt fogékony 
olvasó, amikor kezébe veszi Mezey András könyvét. A szerző a kommunista 
egyházüldözés olyan részletével foglalkozik, amit az eddigi tudományos 
kutatás alig érintett. Az ifjúsággal való foglalkozást az ateista diktatúra 
kisajátította, az egyházaknak csak egy nagyon szűk, állandó ellenőrzés alatt 
tartott részt hagyott meg. Ugyanakkor az elnyomás rákosista és kádárista 
formái között is akadtak olyan papi egyéniségek, akik dacolva az önkény-
nyel, teljes odaadással a hivatásukért vállalták a hitüket. Az őskeresztények 
mintájára visszahúzódtak a „katakombákba”, és látszólag elfogadva a rend-
szer által megtűrt kereteket, foglalkoztak a fiatalokkal. Valójában folyama-
tosan tágították az ifjúságpasztoráció lehetőségeit, állandóan új utakat 
kerestek a gyermekekhez. A szerző szakítva az eddig szokásos egyháztörté-
neti narratívával, nem a hivatalos egyházpolitikára összpontosít, hanem 
alulnézetből, az egyházi lehetőségek felől vizsgálja a kérdést. Nemcsak a 
nézőpont lesz ezáltal új, de a vizsgálat maga is új elemekkel bővül, a szerző 
bátran használja a vallásszociológia módszertanát. 

Mezey András a szegedi Egyetemi Könyvtár munkatársa, több egyház-
történeti tanácskozás előadója, izgalmas kérdéseket felvető tudományos 
cikkek írója.1 Most önálló kötetben adja közre több éves kitartó kutatásai-
nak eredményét. Egy könyvtárban dolgozó történészhez méltó alaposság-
gal feldolgozta a témához rendelkezésre álló levéltári iratokat és az eddigi 
szakirodalmat. A szám magáért beszél, Mezey András könyvében 286 olda-
lon, 887 jegyzettel támasztotta alá állításait, érveit. Hat levéltárban és 38 
különböző fondban végzett kutatást. Ez is bizonyítja, hogy milyen komoly 
adatgyűjtés előzte meg a könyv megírását. A történelem tudományos igé-
nyű feltárásában is fontos szerepet töltenek be az olyan elbeszélő, narratív 
leíró jellegű műfajok, mint az interjú és az oral history vagy akár a memo-
árirodalom. Mezey András kutatásait előszeretettel egészítette ki a „másod-
lagos” történeti forrásokkal, számos adatot rögzített a még elérhető tanúk-
kal folytatott beszélgetései során. A pontos és szakszerű interjúkészítés 
azért is fontos, mert a szerző által vizsgált történések szereplői közül sajnos 
egyre kevesebben lesznek elérhetők. Talán még nem a 24., de sajnos már a 
23. órában vagyunk, hogy a visszaemlékezéseket összegyűjtsük. 

Mezey András négy fő fejezetre és a záró összegzésre, kitekintésre, to-
vábbá a mellékletekre (képek, név- és tárgymutató, rövidítés-, forrás- és 
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irodalomjegyzék) osztotta fel munkáját. A fő részek fejezeteket és további 
alfejezeteket tartalmaznak. 
A kötet első két fő fejezetében rendkívül alapos történeti és módszertani 
bevezetőt olvashatunk. A szerző érdeme, hogy fontos és „kényes” kérdések 
szakszerű tisztázása mellett szakmailag teljesen elfogadható problémafel-
vetéseit is megosztja az olvasóval. A szekularizáció és a diktatúra felől is 
megközelíti a bázisközösségek történeti fejlődését, összefoglalja e közössé-
gek hazai és külföldi fogalmi-történelmi értelmezéseit. Megállapítja a ma-
gyarországi kisközösség-történet korszakait.  

Izgalmas kérdést vet fel Mezey az oral history és a hagyományos (egy-
ház)történetírás paradigmaproblémái kapcsán. Ugyancsak érdekes az ál-
lambiztonsági iratok értékelése és összevetése az oral historyval. A különfé-
le (ügynök)jelentésekre hiba úgy tekinteni, mintha azokból felfejthető 
lenne a korabeli egyháztörténelem. A szerző is elismeri, hogy témájához a 
legfontosabb forrásokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
rában találta meg kutatásai során, és jellemzi ezek társadalmi hatását is. 

 
„Kétségtelen, hogy a Rákosi- és a Kádár-rendszer titkainak feltárásában, 
az információs kárpótlás folyamatában az utóbbi évek ügynök-ügyei vál-
tak igazi szenzációvá, és egyben a politikai szekértáborok viaskodásának 
újabb nemkívánatos terepévé. A polémia máig sem csitult le egészen, be-
leértve e szenzációk közül is sajnos a legnagyobbat: a katolikus egyház 
érintettségét. A témával kapcsolatos publicisztikák, elemzések attitűd-
skálája rendkívül széles: az egyházi informátorokat lényegében egy kalap 
alá vevő, maróan ironizáló, olykor kárörvendő véleményektől kezdve az 
apologetikus, disztingváló, ill. az egykori ügynökök kártékonyságát sokkal 
kisebbnek vélelmező álláspontig terjed nem függetlenül persze a szerző 
politikai vagy egyházi hovatartozásától. Ha viszont prekoncepcióktól 
mentesen akarnánk átlagot vonni e skálán aszerint, mennyire voltak az 
ügynökjelentések kártékonyak, vagy ártalmatlanok, úgy a lehetetlenséggel 
határos módon ismernünk kéne minden egyes jelentést, s főleg azok utó-
életét. Egyet le kell szögeznünk: nincs abszolút ártalmatlan jelentés.” (54–
55. p.) 
 

Éppen ezért fontos Mezey András kérdése: „Tudja-e ellensúlyozni, és ha 
igen, mennyiben, egymás szubjektív torzításait a két legfőbb forráscsoport, 
az oral history és az ÁBTL-iratok anyaga?” 

A kötet legfőbb érdeme azonban, hogy jól körülhatárolható tér- és 
időbeli (Csongrád megye a létezett szocializmus időszakában) korlátok közt 
talán első alkalommal valóban tudományos szinten feldolgozza a báziskö-
zösségek történetét az ötvenes évektől kezdődően. Így megismerhetjük a 
helyi, egyedi csoportokat, kezdeményezéseket, de úgy, hogy ezeket a ma-
gyar köztörténetben is el tudjuk helyezni. Hiányérzetünk attól lehet, hogy a 
szerző nem vitte el a témát a rendszerváltásig, igaz, erre kielégítő magyará-
zatot ad a bevezetőben. 

Megismerkedünk Lakos Endrével és a hozzá köthető országos mozga-
lommal (121. skk. p.); a piarista Bulányi Györggyel szemben kritikus Ko-
vács Mihály elképzeléseivel (137. skk. p.); az „Apostolok”-kal, Majoros 
Mária Armella hódmezővásárhelyi csoportjaival (147. skk. p.); Szeged-
Rókus vértanújával, Kovács Imrével (164. skk. p.); a Szent József plébániá-
hoz kötődő (lelki) csoportokkal (180. skk. p.); Lotz Antal kapcsán pedig a 
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csanádpalotai röpcédulák ügyével (196. skk. p.); végül az „Imádkozókkal”, 
a Jézus Szíve Népleányai közösség tagjaival. (204. skk. p.) 

A hatvanas évek közepétől kezdődően, párhuzamosan a szentszéki 
„Ostpolitik” magyarországi hatásával az államhatalom lassan engedett az 
addigi fojtó szorításon, egyre több pap utazhat külföldre. A hetvenes évek-
től már nálunk is megjelennek a nyugati kisközösségek mintájára szerve-
ződött csoportok, mint például a Fokoláre (220. skk. p.) vagy a Taizé, 
Csongrádban a Czakó–Vágvölgyi–Hollósi-féle csoport. (231. skk. p.) Iz-
galmas a „Magyar Zoltán” fn. ügynöktől származó jelentésre épülő fejezet, 
amelyben bepillantást nyerhetünk a tmb. és az állambiztonság által „kariz-
matikusoknak” tartott szegedi főiskolás, egyetemista fiatalok életébe. (247. 
skk. p.) A szeged-alsóvárosi ferences rendház plébániáján csaknem ne-
gyedszázadig tevékeny segédlelkész, Dávid Lajos Szaniszló a rendszer kere-
tei között, a templom falain belül is maximális ifjúságpasztoráció magvaló-
sítására törekedett. Plébánosa buzgón jelentett a III/III-nak, és talán ezért 
hagyták békén segédlelkészét, akit „istenbohóca” személyiségéért, és a 
karrierről való teljes lemondása, valamint a templomfalakon belül maradó 
katekézis miatt amúgy sem tartottak túl veszélyesnek. (242. skk. p.) Érde-
kes az igazolt focistához, Laczkó Ferenc plébánoshoz köthető „futball-pasz-
torációról” szóló fejezet is. (252. skk. p.) A II. vatikáni zsinat hatása érvé-
nyesül az ökumené és a felnőtt rétegpasztoráció elterjedésében. Csongrádi 
kezdetei Galgóczi Lászlóhoz köthetők. (254. skk. p.) A munkáspapság 
ugyan nem a hatvanas, hetvenes években indult el, hanem már az I. világ-
háború után. Magyarországon a regnumi atyákra is nagy hatással volt már 
a húszas évek végétől. A francia munkáspapság egyik létrehívója, Jean Go-
din abbé gondolatainak és a II. vatikáni zsinat konstitúcióinak továbbér-
telmezéséből indult ki egy újszegedi káplán, Pelle András. (257. skk. p.), aki 
szintén a munkáspapságra készülődött. Egy újabb irány a fiatalok elérésé-
hez a Fodor András által szervezett kisközösségi túramozgalom, természet-
járás. A hetvenes évek közepén a Mária-tisztelet búcsújáró helyeire és za-
rándokcélpontjaira, Máriaradnára, Czestohowába, Vodicára vagy Mária-
gyűdre is eljutottak. (262. skk. p.) Hódmezővásárhelyen és környékén „Pá-
ter Huligán” – hasonlóan más kisközösséget szervező atyához – a beat-ze-
ne segítségével hatott a fiatalok körében. (265. skk. p.) Szeged környékén 
egy olyan pap tevékenykedett, akinek olyan híre volt, hogy akár „messze 
földről” eljöttek hozzá. A titokban kármelita rendbe lépett, és 1976–1981 
közt Szeged-Tápén káplánkodó Zselepszki György Fábián. Ő valóban ka-
rizmatikus volt. (267. skk. p.) 

A kötet „érdemi”, leíró része a 273. oldalon véget ér, de rendkívül fon-
tosak, egyáltalán nem mellékesek a VI. fejezetben elhelyezett „mellékletek” 
is. A szerző itt közread néhány eredeti dokumentumot, egyeseket szkennel-
ve, másokat átiratban. Talán szerencsésebb lett volna, ha nem keveredik a 
két műfaj, de így is izgalmasak a közölt források. Jelentősek a kötetben 
közölt fényképek is. Szám szerint 87 fotó segíti az olvasót a leírtakkal tör-
ténő azonosulásban, az empatikus feldolgozásban, beleélésben. A kötet 
elsőrendű tudományos munka, annak minden kellékével felszerelve: nél-
külözhetetlen a személy- és nemszemélynév mutató, a tárgymutató és a 
rövidítésjegyzék, valamint a felhasznált források és irodalom jegyzéke. 

Nagyon fontos kötet Mezey András munkája, hiszen egy olyan komp-
lex történelemszemléletről árulkodik, amely feltétlenül előremutató. Mit is 
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tart kezében az olvasó? Egy olyan értekezést, amely szakít a hagyományos 
leíró történelmi értelmezéssel, feldolgozással: nemcsak elmesél története-
ket, hanem ezeket értelmezi, sőt értelmezéséhez a (közeli és távoli) rokon 
diszciplínákat is segítségül hívja. Így a munka egyszerre történeti érteke-
zés, szociológiai és társadalomtörténeti eredmény is. Csak gratulálni tudok 
a szerzőnek, hogy ilyen szimbiózisban sikerült megírni ezt a könyvet. Kö-
vetkeztetéseit mindig bőséges forrás és irodalmi apparátus támasztja alá. 
Az eredeti témaválasztás, a tudományos kutatás által alig érintett kisközös-
ségek vizsgálata önmagában dicséretes. Mezey András helyesen vette észre, 
hogy a bázisközösségek nemcsak a leíró politika- és egyháztörténet, de a 
társadalomtörténet és a szociológia, vallásszociológia számára is értékesek. 

Ezt a könyvet mindazoknak ajánlom, akik a magyarországi népi de-
mokrácia, a létező (vagy inkább: létezett) szocializmus korszaka iránt ér-
deklődnek: szakembereknek és laikusoknak egyaránt. 

(ism.: Szabó Csaba) 
 


