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történelmének korszakai felett, ezért alakja aktuális üzenet hordozója ma-radt. (ism.: Gőzsy Zoltán)   CÚTHNÉ GYÓNI ESZTER: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” A Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második világ-háború végétől Endrédy Vendel apát haláláig. Budapest, Zirci Ciszterci Apátság, 2017. 353 old.  Mindig nagy öröm, ha egy fiatal történész doktori (PhD) disszertációja könyv alakban is megjelenik. Gyóni Eszter egy évtizedes kutatómunkájá-nak megkoronázása e mű, amelyet nemcsak azoknak érdemes kézbe ven-niük, akik a ciszterciek, illetve tágabban a katolikus egyház 1945 és 1990 közötti magyarországi történelme iránt érdeklődnek, de azoknak is, akik a kommunista diktatúra magyarországi kiépülését és annak jellemzőit sze-retnék tanulmányozni, különös tekintettel az államvédelem tevékenységé-re. A mű témáját az alcím pontosan tükrözi, a téma időbeli és intézményi lehatárolását a szerző a bevezetésében indokolja. A köztörténeti kezdődá-tum (1945) és a rendtörténeti záródátum (1981) egymás mellé állítása va-lóban magyarázatra szorul, a problémát a szerző azzal hidalja át, hogy Endrédy Vendel 1945 előtti működésének is szentel egy fejezetet. A mű címeként felvett idézettel, amely Baranyay Jusztin ciszterci egyházjogász egy 1946-os írásából való, Gyóni Eszter a magyar ciszterciek magatartását jellemzi igen frappánsan. A könyv témájához jól harmonizál a borítólap fehér-fekete/sötétbarna, a rendre utaló színvilága és a kommunizmust jelképező ötágú csillagba illesztett fénykép. A bevezetés után a monográfiák elmaradhatatlan elemeként a magyar katolikus egyház és a magyar ciszterciek 1945 utáni történetének historio-gráfiája következik, amely segítséget nyújt mindazoknak, akik a korszakkal foglalkozni szeretnének. Majd a ciszterci rend alapításának, fejlődésének és magyarországi működésének ismertetésével jut el a szerző Endrédy Vendel pályafutásáig, ezzel az olvasót belehelyezi a rend történetébe, és felvázolja azt az alaphelyzetet, amellyel a második világháború után indult a zirci apátság az új korszakba.  Az V. fejezetnél érkezik meg a mű az alcímében meghatározott idő-szak első részébe, a kommunista diktatúra kiépülésének éveibe (1945–1950). A szerző feltárja az 1945-ös földreform jelentőségét, visszásságait és a ciszterciek (elsősorban az országosan gazdasági szaktekintélynek számító Hagyó-Kovács Gyula és persze Endrédy Vendel) igyekezetét az intézmé-nyek újjáépítése miatt megnövekedett fontosságú gazdasági bázis legalább egy részének megtartására. Bemutatja, hogyan hatottak az oktatáspolitikai változások, különösen a nyolcosztályos általános iskola 1945-ös bevezetése és az egyházi iskolák három évvel későbbi államosítása a ciszterciek életé-re, és milyen szerepet játszottak, pontosabban kaptak egyes ciszterci szer-zetesek a Mindszenty-perben. A fejezet a rendtörténeti korszakhatárt jelen-tő 1950-es esztendővel zárul, amikor sor került a katolikus egyház és az állam közötti kikényszerített megegyezésre és – négy kivétellel – a szerze-tesrendek betiltására. A szerző alaposan körüljárva mutatja be azokat a 
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kérdéseket (például Endrédy Vendel lemondásának felvetését), amelyekkel a megszűnésre ítélt közösségnek szembe kellett néznie.  Már az V. fejezet is, de különösen az azt követők, jól tükrözik a kom-munista diktatúra néhány fontos jellemzőjét: az ellenségkép kialakítását, az állam nevelési monopóliumát és a koncepciós pereket. Ugyancsak vilá-gosan nyomon követhető a kommunista egyházpolitika változása, amely céljának mindvégig a „klerikális reakció” elleni harcot tekintette, de az idők múlásával eszközeiben finomodott. A kirakatpereket titkos perek váltották fel, az államellenes vádak mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az erköl-csi lejáratást célzóak, és a börtönbe zárás helyett mindinkább államvéde-lemi ügynöknek igyekeztek beszervezni a rend tagjait. Az ügynökkérdés ma is közelmúltunk kellőképpen nem kibeszélt problémái közé tartozik. Gyóni Eszternek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a Fő-városi Levéltárban végzett szívós kutatómunkája nagyban hozzájárul az ügynökökről alkotott kép árnyalásához. Egyrészt azzal, hogy a beszervezési dokumentumot az általa vizsgált személyek döntő többségében nem karri-ervágyból, hanem félelemből írták alá, és jelentős részük igyekezett utána az ügynöki munka alól kibújni, nem is mindig sikertelenül. A VI–IX. fejezetekben az olvasó előtt egyúttal feltárul az 1950-ben il-legalitásba szorított ciszterci közösség megkapó küzdelme a továbbélésért. Így például sok rendi növendék Nyugatra való kiszöktetése, akik közül többen jelentős részt vállaltak a dallasi közösség megalapításában, vagy a titkos rendi szervezet felállítása, amely Endrédy Vendel letartóztatása elle-nére egy évtizedig működött, és a közösség számára oly fontos utánpótlás nevelését is biztosította. (E titkos növendékek közé tartozott az idén bol-doggá avatott Brenner János Anasztáz.) Még a rendi kereteket elhagyó és vezető békepapi karriert befutó Horváth Richárd is megtűrte plébánosként, hogy a budai Szent Imre plébánián a földalatti rendi élet egyik központja működjön. Számos egykori ciszterci szerzetes pedig folytatta korábbi hiva-tását és – az állami tilalom ellenére – jelentős ifjúságpasztorációs munkát végzett. A szerző végigköveti (részletesebben 1939-től) Endrédy Vendel élet-pályáját, aki tipikus 20. századi egyházi karriert futott be: sokgyermekes földműves család tehetséges gyermekeként lett paptanár, gimnáziumi igaz-gató, majd zirci apát. Apáti működésére előbb a második világháború, majd a ciszterciek működéséért folytatott küzdelem, végül a szerzetesi életet eltipró kommunista diktatúra nyomta rá a bélyegét. Endrédy Vendelt is letartóztatták 1950-ben, a vizsgálati fogság során a kínzást sem kerülte el, majd a Grősz-perben tizennégy év börtönre ítélték, amelyből hatot le is töltött, méghozzá magánzárkában. Mégsem tört meg, és az 1957-től kezdő-dő pannonhalmi internálásában is igyekezett a rendtagokról tőle telhetően gondoskodni. Emberi magatartását még azok a rendtársak is nagyra tartot-ták, akik helytelenítették – Mindszenty Józsefhez kapcsolódó – kommunis-ta-ellenességét. A kötet Endrédy utódlásának történetével zárul, amely jól tükrözi az enyhülő kommunista diktatúra légkörét, hiszen az állam által betiltott ciszterci közösség állami hozzájárulással kapott új apátot. Összességében Cúthné Gyóni Eszter monográfiája példaértékű feldol-gozása egy szerzetesi közösség 1945 utáni történetének, szemléletesen tükrözi az 1945 utáni évtizedek politikai viszonyait, a kommunista diktatú-ra légkörét. A kötet élvezhetőségét csak kismértékben csökkenti a néhány 
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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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