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reformátusok, az unitáriusok és az evangélikusok „felekezeti-művelődési alakzatait”. Rendkívül izgalmas, hogy a felmenők melyik generációja „váltott” értelmiségi pályára, milyen volt a felmenők között a lelkipásztorok, tanítók, közszolgálatban álló tisztviselők aránya, hogyan alakultak a mobilitási minták stb. A táblázatokkal sűrűn tűzdelt szöveget gyakran „lazítják” egy-egy konkrét akadémikus személyes sorsát bemutató gondolatok, a számokkal teletűzdelt, illetve az azokat értelmező szövegrészek. Kovács I. Gábor és Takács Árpád kötete összességében tudományterületeken is átnyúló, a történész és társadalomtudós mellett minden értelmiségi számára érdekes olvasmány. Egyszerre bonthatók ki belőle család- és tudománytörténeti vonatkozású, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel feltárható tanulságok. Az bizonyos, hogy akár a súlyos statisztikák, akár a rekonstruált és kiegészített ősfák (családfák), akár az életútleírások oldaláról közelítjük meg a kötetet, segítségével sokkal jobban megérthetjük, hogy milyen mély gyökerekből táplálkozott a magyar tudományosság legmagasabb színvonalát reprezentáló akadémikus-elit. Márpedig ezekben a gyökerekben megragadható a régmúlt óta folyama-tosan továbbhagyományozódó egyházi és iskolai környezet szerepe, a magyar társadalom több törésvonalon is átlépő, de mindenképpen folyamatosan építkező fejlődése. Ezen folyamatok alapkutatásokra épülő dokumentálása pedig még inkább sokkolóvá teszi a tényt, hogy 1945 után milyen óriási és sokoldalú törést is szenvedett el nemcsak a „tudós társaság”, hanem a magyar értelmiség általában. Az erőszakos szovjetizálás részeként akadémikusok sorát fosztották meg elitben viselt pozíciójától (ezáltal a legmagasabb szintű tudományművelés és utánpótlás-képzés lehetőségétől), magát az intézményt pedig – politikai ideológiától vezérelt átlényegítési kísérlete folytán – a „nemzet tanácsadójának” több generáción át építkező szerepétől. (Mindehhez persze hozzátartozott az egyházak társadalmi szerepének és az iskolarendszernek az erőszakos átalakítása is.) (ism.: Fazekas Csaba)   PETRÁS ÉVA: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei. Budapest – Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-ra – Kronosz Kiadó, 2019. 308 old.  A 20. századi magyar egyháztörténet bővelkedik feledésbe merült életutak-ban vagy megtört pályaívekben. Pedig múlt századunk magyar históriája optimista légkörben fogant, egy regionális középhatalom minden ambíció-jával. Mégis: a századelő antiliberális, agrárius, keresztényszociális, mun-kásmozgalmi tendenciái a nyugtalanság légkörét hordozták – az első világ-háború válsága benne vibrált a levegőben. A nagy háború pedig nem pusz-tán a történeti Magyarország államtestét szakította darabokra, de a magyar társadalmat is a permanens válság állapotába sodorta. A magyar egyházi világ ezt a válságot szintén átélte, igaz, nagy veszteségek árán. E válság azonban minden szférát áthatott, az 1930-as évek pedig már bővelkedtek különböző vallásos színezetű reformmozgalmakban. E forrongó szellemi közeg szülötte Nagy Töhötöm jezsuita szerzetes, aki szerepet vállalt a KA-
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LOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) életében, majd a második világháború alkonyán közvetített Róma és Budapest kö-zött, Mindszenty érsekségét támogatandó, majd került ki Dél-Amerikába, hogy idővel rendjét elhagyva előbb szabadkőművesként, majd a Kádár-rendszer besúgójaként fejezze be életét. Változatos életút, komoly hajtűka-nyarokkal, kompromisszumokkal, megalkuvásokkal – a 20. század minden tipikus válságjegyével. Már ezt tükrözi a kötet borítója is, hiszen kilenc képet, kilenc különböző élethelyzetet láthatunk, amelyek mind-mind Nagy Töhötöm életének nagyon is különböző, de összetartozó és meghatározó részei. A kötetből pedig kiderül, hogy talán még ennél a kilencnél is több álarcot hordott élete során a kötet főhőse, akiről most hiánypótló monográ-fia született. Petrás Éva ezt a kusza, fordulatokban gazdag életutat igyekezett fel-térképezni, s már most ki kell jelentenünk: vállalkozása abszolút sikeres lett. Nagy Töhötöm pályájának felvázolása ugyanis mintha minden színt megőrzött volna eredeti gazdagságából, változatosságából, azaz Petrás jó érzékkel igyekezett a teljes embert – a nagyon is bonyolult, esendő, gyak-ran hibázó, de bizonyos helyzetekben helyesen döntő embert – felmutatni. Eljárásával el tudta kerülni azon leegyszerűsítő olvasatokat, melyek Nagy Töhötömben pusztán a katolikus tanok árulóját, lejáratóját, esetleg egysze-rű spiclit látnak; hisz a recenzált kötet hősére akár ezen jelzők is megáll-hatnának, de nem önmagukban, hanem csakis az adott helyzetek kontextu-sának ismertetése mellett, kizárólag az alternatívák felmutatása tükrében. Petrás Éva pedig totalitásra törekedett, olyan portréfestésre, amely nem maszatol el semmit, de végeredménye nem is fénykép: hanem egy szemé-lyiség főbb vonásainak kontúros bemutatása, minden részlet arányos ábrá-zolása – nem propagandafreskó, hanem finom műalkotás. Aki kézbe veszi ezt a művészi alkotást és elolvassa, az meggyőződhet erről. A tizenkét feje-zet hasonló terjedelemben mutatja be az életút egy-egy fontos részét, finom arányosság jellemzi a kötetet. A jegyzetapparátus pontos, precíz, minden lehetséges gyűjteményt felölelt Petrás Éva kutatása, és minden állítását, Nagy Töhötöm életútjának minden részletét precízen adatolja. Azt is fontos aláhúzni, hogy olyan könyvet tarthatunk kezünkben, amely nem túlírt, nem terjengős, pont annyi, amennyi szükséges, ugyanakkor letisztult, kifino-mult stílus jellemzi. De ki is volt Nagy Töhötöm, akit Petrás Éva – igen helyesen – Marti-novics Ignác karakteréhez hasonlít? (11. o.) A kötet első fejezete a gyer-mekkort idézi meg: erdélyi vasutas család, korán elhalt édesanya, sok köl-tözés. Bár 1926-ban egyetemi tanulmányokba kezdett (történelem-földrajz szakon), ekkor döntött: pályát módosít és jezsuita szerzetes lesz. Döntésé-ben Bangha Béla, a kor katolikus közéletének óriása játszott szerepet, akit az ifjú Nagy példaképnek tekintett. Az Érden megkezdett új élet után böl-cseleti tanulmányok következtek Szegeden, majd nevelőtanár Kalocsán, ahol rendtársa, Kerkai Jenő 1931 tavaszán megkeresi, és az általa szerve-zendő katolikus tömegmozgalomhoz kéri segítségét. Petrás jó érzékkel jellemzi a korszak szociális mozgalmait, a katolikus reformtendenciák honi adaptációját. 1937-ben Nagyot pappá szentelik, ekkor már ismert a katoli-kus sajtóban. A kötet második fejezete a KALOT bűvkörében eltöltött éveket elemzi. Maga a mozgalom Kerkai Jenő elgondolásai alapján kezdte meg működé-
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sét Szegeden és környékén, idővel pedig országos hálózattá nőtte ki magát. Nagy Töhötöm egyike volt a legfőbb organizátoroknak, mely hatására ha-marosan a központ a fővárosba költözött. Az ekkor hivatalba lépő Teleki Pál komoly lehetőséget látott a szervezetben, így ekkortól az állami támo-gatás is realitássá vált, Nagy pedig 1940-es firenzei útja után minden idejét a mozgalomnak szentelte. A munka pedig óriási: terjeszkedés a felvidék és Erdély irányába, népfőiskolák alapítása és fenntartása, a mozgalom min-dennapi munkájának koordinálása. Teleki halála után a viszonyok bonyo-lódtak: az állami támogatás elveszett, így újabb források felé kellett orien-tálódni: növekvő egyházi dotáció, valamint a Leventeegyesületek Országos Központjával kötött támogatás lendítette át a szervezetet a válságos éve-ken. A KALOT meghatározó szervezete volt a katolikus hivatásrendi moz-galmaknak. 1943 augusztusában az Apor Vilmos püspök által a győri Püs-pökvárba összehívott titkos találkozó résztvevői a katolikus egyház világ-háború utáni szerepét igyekeztek értelmezni. Ekkor jött létre a Katolikus Szociális Népmozgalom is, mely ernyőszervezete kívánt lenni több katoli-kus mozgalomnak, s ekkor jutott el megvalósulási szakaszába egy modern, a Horthy-kor neobarokk katolicizmusát meghaladni kívánó keresztény párt alapításának ötlete is. Ekkor azonban már közeledett az összeomlás, a front magyar területre lépett. A harmadik fejezet Nagy Töhötöm 1944-45-ös szerepvállalását mutat-ja be. A fiatal jezsuita 1944 őszén motorbiciklijével járta a Dunántúl falvait, s vitt hírt a háborús propagandából ki nem olvasható, lehangoló, várható eseményekről. Már a Szálasi-puccs után indul meg kollégájával, Ugrin Józseffel Debrecen felé, hogy az orosz ellenőrzés alatt álló városban felve-gye a kapcsolatot a szovjet vezetéssel. Kalandos utazás után szovjet fogság-ba esett, s különböző seregtestekkel vándorolt, mindenhol bizonygatva, hogy ő a Keresztény Demokrata Néppártot képviseli antifasiszta alapállás-ból. Végül megérkezett Debrecenbe, ahol az ideiglenes kormány áldását adta a KALOT működésére.  A negyedik fejezet Nagy római útjairól tudósít. 1945 áprilisában Ker-kaival abban állapodtak meg, hogy Nagy Rómába utazzon és igyekezzen a Szentszék által is biztosítani a mozgalom további elismerését, esetleg anya-gi forrásokat is szerezve a KALOT-nak. Kalandos utazásait álnéven tette meg, egy deportálásból szabadult olasz zsidó személyiségét öltve magára. Végül kora nyárra az örök városba érkezett, ahol ő tette az első hivatalos jelentéseket a magyarországi állapotokról, a magyar egyház és katolicizmus helyzetéről. Érdekes színfoltja Nagy életének az a mikrovilág, melybe ekkor belecsöppent: hiszen ezekben a napokban volt napirenden a megüresedett esztergomi érseki szék betöltésének kérdése, mely vitához a maga szerény módján Nagy Töhötöm is hozzájárult. Egyik beadványában konkrét jelölte-ket is felvázolt, első helyen Mindszenty József veszprémi püspököt jelölve meg lehetséges utódként. Petrás Éva közli Nagy Mindszenty mellett és ellen előadott érveit, mely érdekes színfoltja a kötetnek. (71-73. o.) Ráadá-sul 1945. augusztus 14-én maga XII. Piusz fogadta Nagyot, kikérdezve je-lentéseiről és beadványáról. Augusztus 16-án pedig megtörtént Mindszenty kinevezése, melyben minden bizonnyal Nagy működése is szerepet játszott – több egyéb ok mellett. Végül Nagy hazaindult a kinevezési okirattal, köz-ben pedig kapcsolatba került amerikai hírszerzőkkel is. Mindszenty kez-detben támogatta a KALOT-ot, idővel azonban a viszony elhidegült. 1945 
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szeptemberében Nagy újra Rómába indult, zsebében Mindszenty Habs-burg Ottónak címzett leveleivel. Ezen az utazásán beszélgetett a szintén amerikai szolgálatban álló Himmler Mártonnal is, aki a magyar háborús bűnösök kézre kerítésében szerzett komoly érdemeket. Budapestre érkezé-se után Nagy Erdélybe utazott, ahol átadta XII. Piusz leveleit Márton Áronnak. Nagyjából 1946 januárjától – azaz a köztársasági államforma bevezetésének vitájától – indult az a folyamat, mely során Mindszenty kezdett elhidegülni Kerkai és Nagy kompromisszumos politikájától. Ezt a válságot tetőzte be a Demokrata Néppárt és Barankovics szerepének érté-kelése-átértékelése. 1946 februárjában Nagy újra Rómába indult, mely úttal a kötet ötödik fejezete foglalkozik. Nagy Bécsben újfent az amerikai hírszerzés embereivel vette fel a kapcsolatot, célja pedig a szovjetekkel kialakítandó modus vivendi részlete-inek megtárgyalása lett volna. Ekkor viszont már Mindszenty is aktivizálta magát, és XII. Piusz pápának tett jelentése meglehetős sötét tónusokkal ecsetelte a szovjet megszállást. A kötet szerzője helyesen jellemzi a korabeli helyzetet, miszerint ekkor, 1946-ban még nagyon képlékeny volt, miként is alakul a szovjet politika Magyarországon, így reális érveket lehetett felhoz-ni Mindszenty álláspontja és a mérsékeltebb, kompromisszumkereső meg-győződések mellett is. Nagy hazatérése azonban nem volt minden kaland híján, egyik amerikai ügynök kísérője lebukott, így a magyar hírszerzés tudomást szerzett Nagy tevékenységéről. Hazatérése után szembesülhetett azzal a kommunista törekvéssel, hogy a KALOT-ban konkurenciát látó pártvezetés annak megsemmisítésére tör. A KALOT vezetői a fogyatkozó levegőt különböző taktikai szövetségekkel igyekeztek orvosolni – mint 1941-ben –, azonban ezt Mindszenty komolyan nehezményezte. Nagy ek-kor még egy NKVD-prominenssel is tárgyalt ügyük támogatása érdekében. Bár eredményt nem ért el, hamarosan Mindszenty is ejtette egykori jezsui-ta szövetségesét és a KALOT-ot. 1946 nyarán – kimunkált kommunista boszorkányüldözés és sajtókampány mellett – Rajk László belügyminiszter feloszlatta a szervezetet, mely ezután Katolikus Parasztifjúsági Szövetség néven támadt fel. A szervezetet ekkor már nem pusztán a hazai munkás-pártok, de a hivatalos katolikus körök is ellenségesen szemlélték. Ekkor indult Nagy újabb római útjára: segített Nyisztor Zoltán országból való kiszöktetésében, egyúttal informálódni is akart a Szentszéknél. Rómában beszámolt a Mindszenty-KALOT-afférról, s igyekezett álláspontját igazolni. Utolsó római útjára 1946 októberében indult, ekkor már legális okmá-nyokkal, azaz először hivatalos minőségben. Rómában viszont már új fel-adat várta: Mindszenty nem pártolta hazatérését: új állomáshelyet kapott a világ másik felén, Dél-Amerikában. A hatodik fejezet a dél-amerikai évekről szól. Nagy Töhötöm Uruguayba érkezése után bekapcsolódott a helyi jezsuita közéletbe, spanyolul tanult, s kifejezetten szimpatizált az általa egyáltalán nem ismert latin-amerikai világ-gal. Lassan akklimatizálódott, s állandó cselekvési vágya abba az irányba vitte, hogy Dél-Amerikában is egy, a KALOT-hoz hasonló mozgalmat szer-vezzen. Azonban az új közeg nem kedvezett elképzeléseinek: a talán a ma-gyar egyházi hierarchiánál is merevebb helyi egyházak általában komoly összefonódásban álltak a jellemzően jobboldali, autoriter rendszerekkel. Ráadásul Dél-Amerika volt gyűjtőhelye ekkoriban a náci, vagy náci szimpati-záns emigránsoknak is – azaz Nagy idővel kifejezetten elszigetelődött. 1948-
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ban Argentínába rendelték, s ekkor kapott meghívást egy chilei előadás-sorozatra is, melyet a helyi keresztényszociális gondolat hívei szerveztek. Visszatérve Uruguayba azzal szembesült, hogy szociális mozgalmát egyházi körök likvidálták. Ekkor már tudta: békében, rendezetten, de elhagyja a jezsuitákat és az egyházat is. Az elkövetkező húsz évet Argentínában töltötte, megházasodott, s gyermeke is született 1949-ben. Ugyan az emigráns ma-gyar közélettel nem ápolt komoly kapcsolatot, egyházi kötődései némileg megmaradtak – s ez természetes is, korábbi kapcsolati hálója minden bi-zonnyal nem szakadt meg. És persze Nagy ekkor is szociális mozgalmat szer-vezett – ezúttal világi alapokon. Ekkor azonban új közösséget talált magának – az argentin szabadkőműveseket. A kötet hetedik fejezete Nagy életének ezen fejezetét ismerteti. Argentí-na sok kivándorló magyar szabadkőművest is befogadott, akik 1960-ban külön páholyt alapítottak Kossuth Páholy néven. Maga az átigazolás nem volt egyértelműen elvtelen, a jezsuita rend és a szabadkőműves mozgalom valóban sok hasonlóságot tudott felmutatni története során, Nagy Töhö-tömnek pedig lételeme volt a közösség, melyben saját magát is kiteljesíthette. Optimista világlátását tovább motiválta az a reformszellem, mely a II. vati-káni zsinat korabeli működését kísérte. Az út, melyen Nagy elindult, ekkortól már nem volt visszafordítható. A hetedik fejezet útkereséséről ad számot, mely kezdete a jezsuitákról és szabadkőművesekről írt könyve meglehetős rideg egyházi fogadtatásától indult, mely után kötetével felkereste a Buenos Aires-i magyar követséget. A korabeli dél-amerikai magyar emigráns világ szempontjából ez a cselekedet végső soron az illegitimnek tételezett kommu-nista rendszer elismerését jelentette, ami viszont több: Nagyra felfigyelt a honi állambiztonság. Ő azonban nem volt naív: pontosan tudta, hogy csele-kedetével milyen következményekre számíthat, hiszen Argentínában ekkorra már ismertté vált a kádári konszolidáció emigráns politikát bomlasztó tevé-kenysége. 1965-ben került sor az első találkozóra Nagy és egy magyar diplo-mata között, melyen Nagy könyvének magyar kiadásához kért segítséget, 1966-ban pedig ő és családja a Magyarok Világszövetsége vendégeiként láto-gathattak haza. Magyarországi útja pozitív kicsengésű: rokonokat látogat, püspökökkel találkozik, az Új Ember szerkesztőségét keresi fel. A Népköztár-saság legjobb arcát igyekszik felmutatni emigráns fiának. Szeptember 15-én pedig együttműködési megállapodást köt az állambiztonsággal. Feladata: a katolikus magyar emigráció bomlasztása. Buenos Airesbe történő visszatéré-se után már hazatelepülését fontolgatja, valamint a katolicizmus és kommu-nizmus összeegyeztetésén munkálkodik. 1968 januárjában rendeződik a hazatelepülés programja, 2500 dollárt vesz át a magyar követségen, majd Chile, London és Róma után Budapestre érkeztek. Itthon a Pusztaszeri úton 3 szobás lakás várta Nagyot és családját. Élete ettől kezdve már lejtmenet: többször deklarálja, hogy ateista, a szép egyházi elveket már nem vallja, azo-kat egy egyetemes humanizmus kinyilatkoztatásának tartja. Hogy eme ál-lambiztonsági nyilatkozatok mennyire őszinték, kérdéses.  A kilencedik fejezet az itthon töltött évek foglalata. Nagy ambiciózus tervekkel érkezett, elgondolása az volt, hogy ő fog közvetíteni a Vatikán és a magyar állam között. Az enyhülés éveiben komoly tárgyalások folytak a Vati-kánnal, s nem lehet kérdés, az állambiztonság számolt Nagy szerepvállalásá-val. De nem sokáig, hiszen a tárgyalások a Vatikánnal ekkor – 1968-ban – már a végéhez közeledtek. Ekkoriban találkozott újra Kerkaival, egykori 
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harcostársával, de a találkozás után keserű szájíz marad mindkét résztvevő-ben. Mindszenty szerepét pedig ekkortól végérvényesen negatívnak ítélte, melynek alternatívája saját maga, azaz a Nagy Töhötöm-féle megegyezés-koncepció.  A tizedik fejezet Nagynak az Akadémiai Kiadó munkatársaként eltöltött éveit elemzi, melynek során a Világirodalmi Lexikon egyik szerkesztőjeként működött. Közben pedig aktív kapcsolatot tartott latin-amerikai követségek-kel – különös tekintettel Argentínára. Állambiztonsági működése tehát ki-egészítést nyert, ezúttal egykori befogadó hazái kárára. Idővel azonban elszi-getelődött, melynek jele egy hamisítvány elkészítése: VI. Pál motu proprio-ja a valóságban nem született meg, Nagy viszont létrehozta, gondolván, ezzel lejárathatja a pápa Vietnam-politikáját. A nagyszabású fake news akcióból végül semmi sem lett, csupán az elkeseredés dokumentuma. Az állambizton-ság viszont levonta a következtetést: Nagy nem megbízható… A tizenegyedik fejezet Nagy és a magyar szabadkőművesség kapcsolata-it boncolja. Petrás Éva felvázolja a honi szabadkőműves mozgalom főbb csomópontjait, és érzékletesen ír a Horthy-korszak bizalmatlan légköréről, majd a szervezet feloszlatásáról 1950-ben. Nagy szerepe azonban homályos, miként az utolsó éveket tárgyaló tizenkettedik fejezet is már a leépülés do-kumentuma. Római látogatások, a Mindszenty-ügy folyamatos kommentálá-sa – visszatérő témák életében. Még szerepet vállal egy Mindszenty-ellenes filmben, 1979-ben azonban végleg búcsút mond e földi világnak. A kötet elolvasása után az a benyomásunk, hogy Petrás Éva eredetit al-kotott: olyan biográfia született ugyanis, amely körültekintő és finom elem-zések segítségével hoz testközelbe egy nagyon komplex személyiséget, meg-idézve a korszak minden dilemmáját, útkeresését. Nagy Töhötöm pedig kilép abból a szürke realitásból, melybe a honi történetírás eddig kényszerítette, azaz a KALOT-mozgalom másodvonalbeli vezetőjének futottak még kategó-riájából. Igazi huszadik századi életút, drámák, törések, megaláztatások és felmagasztalások dinamikájában, egy hús-vér ember, hibákkal, erényekkel… Ha valaki olyan elemzést szeretne olvasni Nagy Töhötöm – és a korabeli magyar katolicizmus – életéről, mely nem elfogultságok mentén, de eredeti, szabad, friss, gondolatébresztő megközelítésben reprezentálja e bonyolult témát, mindenképpen olvassa el Petrás Éva könyvét. Bár lehet, hogy több kérdést fogalmaz meg, mint amennyi választ kínálhat – ez tudományos mű-nél a legnagyobb erény.  Ahogy erénye a kötetnek az is, hogy minden benne van, ami elvárható egy kiváló szerzőtől, így egy jól felépített, precízen szerkesztett, az egyes feje-zetek elején gondosan kiválasztott, találó idézetekkel, arányos, és így sem az egyes fejezetek, sem maga az életrajz nem lett terjengős, túlírt, benne olyan fotókkal, amelyek segítenek megismerni a főhős, Nagy Töhötöm különböző álarcait. Az előszó és epilógus közötti 12 fejezet, az 1039 hivatkozás, a 11 önálló levéltári hely és közel 1000 levéltári egység, a 180 hivatkozott szakiro-dalom, a kötet borítóján lévő 9 és a kötetben megtalálható 13 fénykép, a névmutató és az angol nyelvű összefoglaló, mindez bő 300 oldal terjedelem-ben azt mutatja, hogy egy valós, nem mű, azaz MŰALKOTÁS született.  (ism.: Soós Viktor Attila) 


