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sajtóhiba, jelentősen növeli viszont a szöveg közé illesztett több mint száz fotó (zömmel ciszterci szerzetesek portréja), valamint a kötet végén talál-ható 13 melléklet, amelyek – egy forrásértékű interjú kivételével – a könyv szövegét illusztráló, kiegészítő adatokat tartalmaznak a rend birtokairól, a ciszterci iskolák tanulólétszámáról, a zirci apátság 1950 utáni titkos szerve-zetéről, és különösen az egyes időszakokban szabadságvesztésüket töltő szerzetesekről. Endrédy Vendel 1943-ban a következő látnoki szavakat intézte a rendi káptalan tagjaihoz: „Valószínűnek látszik, hogy ez az átmenet a legyőzött országokban mindenkitől, elsősorban a papoktól sok lemondást szenvedést és sok életet is fog követelni.” A kommunista diktatúra idején a magyar ciszterciek mintegy negyede szenvedett valamilyen típusú szabadságvesz-tést. De nemcsak a bebörtönzöttek, hanem az egész közösség helytállása miatt is érdemes megemlékezni Endrédy Vendelről és rendtársairól. Bár-csak minél többen kezükbe vennék ezt a monográfiát, amelyen keresztül fordulatos történelem bontakozik ki nemcsak a politikai helyzet változásai, hanem a szereplők személyi kvalitásai miatt is! (ism.: Gianone András)  MIKLÓS PÉTER: A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen. (1944–1950) Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ – Emlékpont, 2018. (Emlékpont könyvek, 9.) 104 old.  A szerzőnek mintegy 20 önálló kötete mellett számos tanulmánya jelent meg a 19–20. századi egyháztörténetre vonatkozóan, melyek jelentős rész-ben a dél-alföldi régió településeivel kapcsolatos történelmi eseményeket dolgoznak fel. A jelen kötetében tárgyalt időszakkal, a második világháború végétől a szovjetizálásig terjedő időszakkal is sokat foglalkozott, például az ún. „koalíciós” évek párttörténetével, konkrétan Mindszenty József tevé-kenységével stb.3 Vonatkozó tanulmányaiban széleskörű áttekintésbe, az országos politika folyamataiba ágyaz helyi történéseket, személyiségeket, számos publikációja igazolja, hogy nagyon jól műveli a történeti „mélyfúrá-sok” sajátos műfaját, a helytörténet esetében távolról sem jelent marginális vagy akár kizárólag lokális jelentőségű múltfeltárást. Ebbe a folyamatba illeszkedik legutóbbi, az általa szerkesztett soro-zatban napvilágot látott kötete, mely nem pusztán Hódmezővásárhely történetét sokoldalúan gazdagító munka, hanem a 20. századi magyar történelem rövid, ámde annál fordulatosabb periódusának – mintegy gyűj-tőlencsébe foglalt – látlelete is. Az ország szovjet katonai megszállásától a totális diktatúra kiépüléséig eltelt időszak a magyarországi egyházak, nagy-sága miatt elsősorban a római katolikus egyház számára nem pusztán egy valamiféle átmenet időszakát jelentette. Nemcsak valamiféle „főpróbáról” volt szó, hanem a kommunista vallásüldözés később állami szintre emelke-dett megvalósulásáról. A szerző külön fejezetben mutatja be, hogy milyen 
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volt az 1945 utáni korlátozott (régebbi kifejezéssel: „népi”) demokráciában a keresztény politizálás mozgástere. Jelen lehettek a közéletben, a Demok-rata Néppárt révén parlamenti választáson is indulhattak, azonban tevé-kenységüket a pártállam egyre nyomasztóbb árnyékában kellett folytatni-uk. Ráadásul a keresztény politizálás egyszerre jelentette a Mindszenty-féle ellentmondást nem tűrő, határozottan egyházias ellenállást, illetve a ke-resztény társadalmi tanítást a demokratikus köztársaság viszonyai közé illeszteni kívánó pártpolitikát is egyszerre. Az esperesi székhelynek számító Hódmezővásárhelyen számos egyhá-zi intézmény működött. A korábbi időszak egyházi fejlődésének eredmé-nyeként a háború végén két plébánia, szerzetes rendházak, illetve iskolák tevékenykedtek. A jezsuita Zsíros Ferenc plébános feljegyzéseinek köszön-hetően a szovjet bevonulásról és megszállásról is részletes képet rajzol a szerző, bemutatva a megszállásra reagáló különböző egyházi magatartáso-kat és azok fogadtatását, például a váci egyházmegyét kormányzó – később a kommunisták által meghurcolt – Pétery József püspök részéről. Külön fejezet foglalkozik azzal, hogyan próbált meg az egyház 1945 végétől, 1946 elejétől visszatérni a helyi társadalom életébe, nem kis nehézségek árán, de sikeresen beindult a hitélet, újjászervezték a lelkipásztori teendőket nem-csak a városban, hanem a környék katolikusainak körében is. Talán jól mutatja mindezt, hogy az „utolsó pillanatban”, 1949-ben még sikerült egy új kápolna szentelését is elvégezniük. A Fellépés a „klerikális reakció” ellen c. fejezetben a szerző tanulságos képet rajzol arról, hogy az egyházzal szembeni – tömegrendezvények szó-noklataiban, sajtócikkekben stb. megmutatkozó – társadalmi hangulatkel-tés 1948-tól hogyan durvult az egyházi személyekkel, egyházi iskolák mun-katársaival szembeni fizikai megtorlásokba, a népbíróságok által lefolytatott koncepciós perekbe. A hódmezővásárhelyi jezsuiták ellen le-folytatott eljárások és a súlyos ítéletek mutatták a politikai nyomásgyakor-lás súlyosságát, a fokozódó szovjetizáció folyamatát. Az egyház társadalmi jelenlétének mind szimbolikus jelentőségű, mind ténylegesen is akként funkcionáló intézményei elleni intézkedések közül – ahogy az ország egé-szében, a dél-alföldi városban is – kiemelkedtek az egyházi iskolák államo-sításai, illetve a szerzetesrendek feloszlatása. 1950-ben már a helyi plébá-nos a feltámadási körmenet hatósági megzavarásáról, a hitoktatás visszaszorításáról, az egyházi események súlyos korlátozásáról és vissza-eséséről számolt be püspökének. Miklós Péter dokumentumközlés kereté-ben mutatja be a folyamatot jól érzékeltető statisztikai adatokat. A szerző függelékben közli az említett Zsíros Ferenc 1956-os, a forra-dalom történéseit sajátosan árnyaló feljegyzéseit is, a továbbiakban a kötet igen gazdag bibliográfiát, illetve a bemutatott eseményeket illusztráló fényképeket és dokumentummásolatokat tartalmaz. A helyi sajtóra, illetve egyházi és világi közgyűjteményekben őrzött levéltári forrásokra támasz-kodó kötet megírásához a szerző felhasználta a legfontosabb egyháztörté-neti tanulmányokat, valamint a helytörténeti feldolgozásokat egyaránt. Módszereire, szerkezetére, a történelmi ismeretterjesztést a szakmailag imponáló alapossággal ötvöző stílusára tekintettel a kötetet jó szívvel ajánlhatjuk az egyháztörténet-írás helyi szintű művelését célul kitűzők figyelmébe. (ism.: Fazekas Csaba) 


