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szellemiség, tudás, szervező erő, mely azokat és a 
hozzájuk hasonló szellemi formákat létre tudta hozni, és 
képes volt ezer éveken át működtetni. -- Hol vagyunk 
ma ettől? 

Talán itt lehetne kezdeni. Ki kellene tágítani a technika 
fogalmát, és át kellene értékelni az emberi szellemben 
való helyét, az emberhez való tényleges viszonyát. 
Tanulni lehetne régebbi vagy ma is élő más kultúráktól 
(például Afrika, Kelet), ahol az emberek nem 
egyszerűsítik le létüket az emberi test és az anyagi 
környezet viszonyára. A tudomány feltárta, begyűjtötte, 
rendszerezte ezeknek a kultúráknak a tárgyi világát, de 
nagyrészt ismeretlen maradt az a mód, ahogy ezeket 
használták, és azok a funkciók, amelyeket ezek 
betöltöttek. Lehet, hogy egy öreg nyírségi 
parasztembertől jövőnk szempontjából lényegbevágó 
dolgokat tudhatnánk meg... 

Fel kell készülni a "technika utáni" korra -- mert nem 
kisebb kérdést kell megválaszolni: az emberé-e a jövő, 
vagy átmegy rajtunk a technika, mint egy úthenger. És 
ha az ember életben marad is, már nem az lesz, aki az 
úthengert csinálta. 

Az embernek van egy reménye. Az értelem át tudja 
fogni a teljességet, túl tud lépni az "itt és most" gondján, 
és új dimenziót ad hozzá a dolgok szemléletéhez, 
melyben kirajzolódhatnak az addig megoldhatatlannak 
látszó problémából kivezető utak. Bizonyos, hogy ma is 
egy ilyen szemléleti dimenzióváltásra van szükség. Újra 
fel kell ismerni a teljesség fontosságát, és meríteni kell 
azokból a forrásokból, ahol ez bőségben megvan. Össze 
kell vetni mindazzal, amit ma az emberről, technikáról, 
környezetről és ezek viszonyáról tudunk. A kapott 
eredmények elemzése nyomán gyakorlati 
következtetésekre juthatunk... 

Mindez egyszerűnek tűnhet, de tudjuk már, hogy néha 
a legmagátólértetődőbb gondolat valamelyes 
megvalósításához is évszázadok szükségesek. Lesz-e 
ennyi időnk? A nyírségi paraszt nem kérdez. Szánt, vet, 
kaszál és megeteti a marhákat.  

 
 
MEZEY ANDRÁS 

A BULÁNYIVAL SZEMBEN 
KRITIKUS KOVÁCS MIHÁLY 

 
Arra, hogy az AVH az ötvenes évek elején elsősorban 
az egyházi felső vezetésre, a legális egyházi 
megnyilvánulásokra koncentrálta erőit, és az illegális 
ifjúságpasztorációnak egyelőre csupán a jelentős, 
„országos” irányítóit vette célba, Kovács Mihály 

személye a legbeszédesebb bizonyíték. Még piarista 
szerzetesi mivolta sem váltotta ki egyelőre a Hatóság 
veszélyes érdeklődését. Csak három év múlva követte 
sorstársait a börtönbe. A letartóztatását 1955. 
decemberében elrendelő parancs pontosan rögzíti az 
okokat: „Nevezett egy széleskörű ellenforradalmi 
ifjúsági mozgalom vezetője Csongrád megye területén. 
Ennek vezetőségét 1952- ben részlegesen realizáltuk 
[...] A realizálás a szervezkedésnek csak a legfelső 
vezetőire terjedt ki. A többi papi és világi vezetők, 
valamint csoport tagok szabadon maradtak. Ellenük 
adminisztratív figyelmeztető rendszabály nem lett 
foganatosítva. A realizálás után a klerikális ifjúsági 
mozgalom területén rövid időre visszavonulás volt 
tapasztalható, majd 1953 tavaszán a szervezkedés 
szabadon maradt tagjai elkezdték a mozgalom 
újjászervezését.” 
A Kovács Mihály közösségeire, szervezési módszerére 
vonatkozó adataink egyedülállóak abban a tekintetben, 
hogy legnagyobbrészt azokból a jelentésekből tevődnek 
össze, amelyeket a börtönben ráállitott fogdaügynök írt 
le ceruzával cellatársa elbeszélései alapján. E jelenté-
sekből nyomon követhető a kettejük közt kialakult 
érdekes viszony. A fogdaügynök, igyekezvén megbízói 
elvárásának megfelelni, szinte átveszi nyelvezetüket: 
néha úgy vitatkozik társával, mintha csak a vallatója 
volna, fölényes gúnnyal ír naivitásáról, ugyanakkor 
láthatóan megkedveli. Nem utolsósorban azért, mert 
Kovács olyan őszinteséggel, és részletbe veszően 
taglalja letartóztatása előzményeit, hogy joggal 
bizonytalanodhatnánk el: tényleg nem tudta, hogy az 
akkori hatalom szemében illegális dolgokat tesz, vagy 
beszélgetőpartnere valódi szerepét nagyon is sejtve a 
lefegyverző igazmondásban látta a hatásos védekezést? 
Az utóbbi lehetőséget teljességgel kizárhatnánk, ha nem 
említené meg, hogy a püspök előtt titkolózott.380 
Viszont kihallgatójáról, Fetter Ferenc áv. hadnagyról 
Kovács fölöttébb pozitívan nyilatkozik, teljesen 
korrektnek tartja, s úgy véli, ezt neki is hasonló 
őszinteséggel kell viszonoznia. Szinte fel sem merül 
benne, hogy a tapasztalt vizsgálótiszt már bemérte áldo-
zatát, és tudja, hogy esetében csak a „jó ávós” módszer 
lesz célravezető. Az objektivitás e két szűrője - a 
fogdaügynök kvázi-jóindulata és Kovács megítélése 
saját magáról - alapvetően hitelesnek láttatja a 
börtöncellában írt beszámolókat. 
A letartóztatásakor 35 éves Kovács Mihály nem 
Bulányi György hatására kezdett először foglalkozni az 
ifjúsággal. Középiskoláját a szegedi piaristáknál 
végezte, ezután rögtön felvételét kérte a rendbe. Egy 
évig a váci rendházban volt novícius, majd a pesti 
egyetem teológiai fakultásának hallgatója. 1940-től 
teológiai tanulmányait a római Gregorianumban 
folytatta, ezalatt kitűnően megtanult olaszul, 1942-ben 
örök fogadalmat tett, majd 1943-ban a szegedi 
Dugonics András Piarista Gimnáziumba került vissza 
hittanárként és a 82. sz. Zrínyi cserkészcsapat 
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kiscserkész-vezetőjeként. Nevelői ars poeticáját később 
éppen a fogdaügynöknek fejtette ki: ha a piarista 
rendalapító, Kalazanci Szt. József mintájára 
elkezdhetné, nem a városi, hanem a falusi nincstelen 
gyerekek nevelésére helyezné a fő hangsúlyt, és 
nemcsak középiskolától, hanem Kalazancius eredeti 
elképzelésének megfelelően már elemi iskolás kortól. 
„Ezt azzal indokolja, hogy a parasztságból, mint őse 
tőből merít a társadalom, és egyénileg is azért vonzódik 
hozzá, mert ő maga is paraszti származású.” A 
gyakorlatba is átültetve ezeket az elveket, Kovács 
anyagi támogatásával minden nyáron a legszegényebb 
sorú diákok is elmehettek cserkésztáborba. Az utolsó 
tábort már a gimnázium államosítása után rendezte 
Aggteleken (ávéhás átírás szerint „a Bükkönyben”), és 
több pozitív visszajelzést kapott a szülőktől az olcsó 
szervezés miatt. Az 1948/49-es tanévben az államosított 
gimnáziumban még taníthatott hittant, ezután Szeged-
Belvárosba került segédlelkésznek. Mivel továbbra is a 
rendházban lakott, 1950. júniusában ő is az elhurcolt 
szerzetesek között volt, azonban a váci püspöki 
palotában töltött 3 hónapi kényszertartózkodás után a 
Dómhoz térhetett vissza. 
1948 elején Bulányi György hívta meg őt Debrecenbe 
egy rendi összejövetelre, majd személyes 
megbeszélésen ismertette Kováccsal a kiscsoportos 
munka felépítését-működését, és megbízta, hogy 
Szegeden is szervezzen csoportokat. Rendtársa azonban 
nem kezdett bele, mert ekkor még a gimnázium keretein 
belül cserkészeivel ezt legálisan is csinálhatta.384 Közü-
lük néhánnyal, akivel szorosabb kapcsolatot alakított ki, 
1948 nyara után is tovább foglalkozott - erre részben a 
szülök is kérték - s felajánlotta nekik a hitoktatás 
folytatását komolyabb formában, és a további 
kirándulásokat, ezúttal „formai kötöttségek” nélkül. 
A letartóztatása után egy hónappal írt rendőri jelentések 
a vallomásokból már azt a képet rajzolják ki, hogy 
Bulányi az 1949. májusi látogatásakor Lakosra az 
egyetemi hallgatók és főiskolások pásztoráéi óját bízta 
volna, Kovácsra pedig csupán a középiskolásokét. 
Kovács ezen állítólag „megsértődött”, mert ő is inkább 
az egyetemistákkal kívánt foglalkozni: egy 6 fős 
csoportjuk már az év elejétől járt hozzá. Mindez több 
mint meglepő Kovács hittanár említett nevelői 
hitvallása, és annak ismeretében, hogy néhány évvel 
később egy kereskedelmi szakközépiskolás csoportot is 
vezetett, és saját egykori piarista kiscserkészeit is a 
szárnya alá vette. Inkább arról lehet szó, hogy ebben a 
kérdésben nem ismerte el irányító tekintélynek 
Bulányit, mint azt a későbbi események is 
valószínűsítik. A 6 egyetemi hallgató korábban 
kongreganista volt, és Lakos Endrével is kapcsolatban 
álltak. Velük Kovács Mihály Bulányi 
„Történelemfilozófiáját” vette át néhány találkozó 
alkalmával (a brosúrát Bulányi 1949-es májusi szegedi 

látogatásakor adta neki.), ám az írás nem aratott 
osztatlan sikert a fiatalok kö- rében, s még 1949 
folyamán ez a csoport szét is széledt. Egyébként 
Kovács, elmondása szerint maga se azonosult az írás 
azon részeivel, amelyekbe Bulányi „politikumot” vitt, 
csupán azokat a gondolatokat tette magáévá, amelyek a 
hitélet nagyobb elmélyítéséről szóltak, mivel az 
elvallástalanodást ő is reális veszélynek ítélte. 
A munka java része 1952. augusztusa, azaz Lakos 
Endre letartóztatása után kezdődött. A feltűnés kerülése 
érdekében Kovács több kisebb, legfeljebb 4 fős 
közösséget alakított ki, „3- as csoporttagozódással: 
visszaemlékezése szerint volt egy »egyetemi részleg« 6 
fővel, egy tanítóképzős részleg 5 fővel, és egy 
»kereskedelmista« részleg 6 fővel. ” Utóbbiakat még 11 
388 éves kislány korukból ismerte, az annak idején 
legálisan működött „Kisleányok Köréből. ” Ők voltak 
azok, akikkel 1952 elejéig a Lakos körébe tartozó T. 
Elvira foglalkozott, s amikor már nem jutott rájuk ideje, 
a lányok a piarista hittanárt keresték meg. Kovács 
Mihály minden „növendékének” hittant, erkölcstant és 
egyháztörténelmet adott elő. Társadalmi származásuk 
hűen tükrözte a hivatalos ideológia által akkoriban 
értelmiséggé felemelni kívánt rétegek ösz- szetételét: 6-
an paraszti, 6-an kisiparos, 2-en munkáscsaládból 
származtak, 2 posta altiszt, 1 postatisztviselőnő, 1 
vasúti tisztviselő gyermeke, 1-et Kovács sem ismert 
közelebbről.' A letartóztatása után szerkesztett rendőri 
jelentés jóval nagyobb taglétszámokat tartott nyilván: 
eszerint belvárosi káplán 1952-1954 közt évente 3-3 
közösséget szervezett, egyenként 23-24 fővel. Közülük 
9 aktív tagot általános iskolások hitoktatásával bízott 
meg: az 1-5 fős kiscsoportoknak heti egyszer 2 órás 
hittant kellett tartaniuk a saját lakásukban. 1953-55 közt 
összesen 27 kisiskolás (I.-től IV. osztályig) pótolta ilyen 
módon az iskolában lehetetlenné tett vallásoktatást, 
90%-uk szegedi belvárosi értelmiségi családból, 10%-
uk munkás családból származott. További 18 embert 
Kovács Mihály gyóntatás közben ismert meg, majd 
többnyire egyénileg foglalkozott velük. Himfy Ferenc 
kiskunfélegyházi plébános 5 hittanosát küldte hozzá, 
akik a szegedi egyetemen folytatták tovább 
tanulmányaikat. A kecskeméti gimnáziumban tanító 
rendtársával, a nyomozati jegyzőkönyvben szintén 
„lombardistának” nevezett Veszprémi Tiborrá pedig 
valóságos cserekapcsolatot alakított ki: így ismerkedett 
össze 1952 őszén az akkor elsőéves magyar szakos Túri 
Lászlóval, aki Kecskeméten érettségizve be akart lépni 
a piarista rendbe, ám 1 év noviciátus után a feloszlatás 
miatt kereten kívül maradt. Az ő sorsát különösen a 
szívén viselte Kovács Mihály. Rendtársa kérésére 
módszeres oktatást nyújtott neki a plébánián levő 
lakásán, hogy párhuzamosan a tanári képesítés mellett 
teológiai vizsgáit is letehesse.' " Átadta neki Bulányi 
történelemfilozófiai írását, és összehozta 4-5 hasonló 
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érdeklődésű évfolyamtársával. Ebből a körből kezdett 
kialakulni már 1952 folyamán egy különösen összetartó 
csoport: a szintén magyar szakos Farsang Bálint és 
Berta József, az orosz szakos Bálint Árpád és a szintén 
kecskeméti piaristáknál végzett általános iskolai ma-
tematikatanár, Vitéz Gyula együtt rendszeresen 
megvitatták Bulányi téziseit Túri albérletében, de ezen 
kívül is folytattak filozófiai vitákat. Kovács Mihállyal 
azonban csak Túrinak volt közvetlen kapcsolata. A 
hittanár kérésére Vitéz Gyulával együtt elvállalták 5-5 
általános iskolás hitoktatását, időnkénti táboroztatását, 
továbbá vallásos anyagokat gépeltek és sokszorosí-
tottak. A fiatal pedagógusjelöltek együtt fogadták meg, 
hogy mint leendő nevelők mindig azon lesznek, hogy a 
keresztény hitet továbbadják tanítványaiknak, a 
marxista tanokat pedig ellensúlyozzák. 
1954-ben az egykori csanádpalotai KALÁSZ 
kisleánykörének időközben Szegedre beköltözött 
vezetőnője, K. J. ismerkedett össze Kovács Mihállyal, 
és néhányszor meghívta lakására, hogy lelkigyakorlatos 
előadást tartson neki, és a nála emlékünnepségre 
összegyűlt KALÁSZ-lányoknak. Végül belvárosi 
káplánként, és kórusszervezőként Kovács a Dóm 
énekkarát is felhasználta „szervezkedésére”, és a 
fiatalok közül innen is alakított csoportokat. A 60 tagú, 
kétharmad részben nőkből álló kórus összetartására 
nagy energiát fordított, „az elmaradókkal, vagy a 
későkkel szemben mindig erélyesen lépett fel.” A 
karnagyi teendőket ugyanakkor fiatalabb rend- és 
tanártársa, Kar tál József látta el, akinek „lazasága” 
okozott némi nézeteltérést a két piarista között, a 
hangulat azonban ennek nem látta kárát. A kórusbeli 
csoportszervezéssel csakhamar, 1954 elején fel kellett 
hagyni: Langmár irodaigazgató és Molnár plébános is 
beárulták Kovácsot a püspöknél, aki hívatta a káplánt, 
ő azonban mindent letagadott. Ez az egyetlen 
ellentmondás Kovács Mihály viselkedésében: ha a 
hittanórákat nem találta illegálisnak, s kihallgatójával 
őszinte volt, Hamvas Endrével szemben miért nem? 
Talán a kollaborálni kénytelen püspök szorongatott 
helyzetére397 gondolt, amikor a fogdaügynöknek 
megokolta: „szerinte jobb erről hallgatni, a püspök ne 
keveredjen bele, meg biztos el is tiltaná  
A hittanórák helyszíne 4-5 magánlakás volt, köztük 
Kovács Mihály édesanyjáé. Később Kovács a 
fogdaügynök előtt jellemző módon úgy vélekedett, a fő 
hibát azzal követte el, hogy nem a plébánián tartotta a 
találkozókat, s így tényleg gyanúnak tette ki magát, de 
„arra nem gondolt, hogy ilyen súlyos megítélés lesz 
ennek a következménye.” Egyébként édesanyjának 
egyik ismerőse, egy gimnáziumi tanárnő, Jánosházi 
Margit is rendelkezésre bocsátotta néha a lakását. 
Olykor az órákat is megtartotta, mert volt hitoktatói 
képesítése, és legépelt néhány brosúrát. Egy másik 
kihallgatási jegyzőkönyve szerint 1952 tavaszán 
Kovács újabb 5 fős fiúcsoporttal kezdett foglalkozni. 
Valamennyien, egy kivételével a piarista gimnázium 

növendékeiként régi ismerősök voltak, ö pedig a 
kiscserkész-parancsnokuk. A fakultatív hitoktatás 
bevezetése után egyikük, Kesselyák Péter özvegy 
édesanyja vállalta, hogy családi keretben folytatja 
hittantanításukat, azonban rövid idő elteltével úgy látta, 
hogy az ő ismeretei nem elégítik ki a fiúkat, és ekkor 
kérte meg Kovácsot, hogy vállalja el őket. A heti 
kétszeri csoporttalálkozók fő szervezője Kesselyák 
Péter lett, s vagy szülei lakásán, vagy Kovács Mihály 
édesanyjánál tartották meg az összejöveteleket. A 
fakultatív hittan bevezetése utáni közösségképződés 
első lépcsőfoka tehát itt is - mint sokfelé az országban - 
a szűkebb családi kör lett. 
A piarista hittanár nagyon jól fel tudta használni a házi 
hittanórákon azokat a könyveket, amelyeket az 
államosítás utáni zárolás alól feloldott rendházi 
könyvtárból sikerült visszakapnia. Népszerűek voltak 
Mécs László papköltő vagy Sík Sándor versei 
(utóbbinak egy Szent Elekről szóló drámáját is őrizte), 
Godin abbé Kovász a kenyérben c. műve, s számos 
brosúrát kapott Bulányin kívül más rendtársaitól is. A 
leggyakrabban mégis a Szentírást elemezte 
hittanosaival, akik közül az egyik csoport teljesen 
önálló volt ebben, és csak akkor fordultak hozzá, ha 
egy-egy részt nem tudtak megfelelően értelmezni. 
Ahogy cellatársának elmondta, Kovács Mihály arra 
nevelte egyetemistáit, hogy az egyetemi világnézeti 
oktatással párhuzamba állítva sajátítsák el a keresztény 
tanítást, és azt az egyetemről, főiskoláról kikerülve saját 
környezetükben nem „propagandával” hanem a 
személyes példaadás legkülönfélébb módjaival 
terjesszek. A politikát igyekezett teljesen kikapcsolni a 
hitoktatásból, viszont pártfogoltjainak többször 
hangsúlyozta és értelmezte Pál apostol sorait a 
felsőbbség iránti engedelmességről: mindenféle 
államhatalmat, Isten akaratából létesültnek kell 
tekinteni, és olyannak, amely hivatva van arra, hogy a 
jót megvédje, a gonoszát pedig üldözze. Ide tartozott az 
„adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, 
ami az Istené” igazságának kifejtése is. Később Kovács 
Mihály épp ezeket a kitételeket használta 
védekezésében, hogy kihallgatóit meggyőzze: eszébe 
sem jutott az államrend elleni szervezkedés. „Azt 
állítja, hogy ö államrendünk maradandóságával 
számolt, de viszont úgy látta, hogy hitéletünk gyengült, 
és tisztán ennek a meggyengült hitélet (sic!) 
megerősítésére törekedett. Azt mondja, ö sohase tett 
olyasféle megjegyzést, amellyel ö eme rendszerünk 
megdöntésének kívánalmát, avagy lehetőségét kifejezte 
volna.” áll a fogdaügynök nehézkesen megfogalmazott 
jelentésében. 
Kovács Mihálynak a nevezetes 1951. augusztusi 
lelkigyakorlatos megbeszélésen kellett tapasztalnia, 
hogy ezzel a felfogással rendtársai közt ő is ellenzékbe 
szorul. A bencés Szunyogh Xavér által vezetett két 
napos elmélkedés után előállt Bulányi György és 
„vezérkara” - ahogy Kovács emlegette Török Jenőt, 
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valamint Juhász Miklóst -, és a francia egyházi írásokra, 
köztük Suhard bíboros gondolataira támaszkodva 
fejtették ki az illegális ifjúsági munka szükségességét. 
A velük vitába szálló dunántúli lelkészek után szót kért 
Kovács Mihály is, és elmondta, hogy ő nem hitoktat 
olyan fiatalokat, akiket a Bulányi-féle elgondolások 
szerint nevelni lehetne. Nekik egyébként is nem a 
marxista tételek programszerű cáfolása, hanem a 
katolikus hitélet erősítése érdekében a tisztán 
Szentírásra alapozó hitoktatás lenne a feladatuk. „Azt 
állítja, valahogy túl fellengzősnek találta úgy a Bulányi-
féle, valamint a francia fordításokat is. Átolvasta őket 
pontosan, de azután a végükre érve nem tudta, vajon ő-
e olyan szellemi szegény, hogy mindezt nem tudja 
magáévá tenni, vagy mindezek hirdetői túlzók és 
fantaszták.” Az értekezlet, Kovács börtönbeli 
visszaemlékezése szerint „semmi határozott formát 
nem öltött”, viszont neki „alacsonyabbrendüségi 
érzése” támadt Bulányiékkal szemben. Különösen, 
amikor egy ismerősén keresztül megtudta, hogy 
Bulányi György leszólta őt, amiért nincs benne kellő 
kezdeményezés, és nem rendelkezik a megfelelő 
szellemi kapacitással sem. Feltételezhető, hogy amikor 
a Lakos Endre által Pestre küldött 5 egyetemista az 
ifjúságpasztorációs értekezleten (amely az említett papi 
gyűléssel együtt, de attól külön helyszínen zajlott) 
kritikákat kapott felkészületlensége miatt, ezt a bírálatot 
már Kovács Mihály negatív megítélése is befolyásolta, 
bár nem tudjuk, hogy az ő csoportjaiból részt vett-e 
valaki ezen az értekezleten. Annyi viszont teljes 
bizonyossággal megállapítható, hogy Bulányi az 
ifjúságpasztoráció mikéntjének kérdésében már a 
kezdetek után nem sokkal konfliktusba került több 
lelkésztársával, mint korábban említettük, 1950 nyarán 
Endrey Mihály segédpüspökkel is. 
A lekicsinyelt Kovács Mihály a fenti okok miatt a 
Provida mozgalmat sem helyeselte cellatársa előtt: úgy 
vélte, hogy ha a szerzetesrendeknek is csak 
meghatározott részét engedélyezte az állam, akkor a 
„providás” szervezkedés jogosan minősül 
illegálisnak.406 Abban is eltért debreceni rendtársától, 
hogy csoportszervezésben nem a hólabda-módszert 
alkalmazta, hiszen ez már Lakos Endrénél is csak 
felemás eredményt hozott. Inkább a már meglévő egye-
temista 3-4 fős csoportok tekintettek maguk közül 
egyvalakit vezetőjüknek, s a vezetők időnként 
beszámoltak neki. A Kesselyák-féle csoporttal, mint 
egykori cserkészeivel azonban mindig személyesen 
foglalkozott. Bitó János, a csoport egyik tagja, akit 1957 
tavaszán a forradalmi eseményekben való részvétele 
miatt helyeztek közbiztonsági őrizetbe (ekkor elsőéves 
egyetemista volt a Természettudományi Karon, szintén 
kitűnő eredményekkel), de természetesen „klerikális” 
múltjáról is faggatták, úgy emlékezett vissza, Kovács 
néhány „titkos”, cserkész formaságok nélküli 

kirándulásra invitálta meg őket, majd ezt követően 
vetette fel, hogy folytatja hitoktatásukat komolyabb 
formában - tehát már nyitott volt a kérdésre, mielőtt 
Kesselyák Péter édesanyja megkereste volna. A 
hagyományosnak tekinthető, csütörtökönként 
megtartott „frontális” hittanórák a következők szerint 
épültek fel: az 1951/52-es tanév folyamán Schütz Antal 
Dogmatikáját vették (Isten- Szentháromság- és 
kinyilatkoztatástani alapvetéssel), ez volt az alapja a 
következő évben szintén Schütz írásaira támaszkodó 
erkölcstan-óráknak (ennek gerince a tízparancsolat 
részletes kifejtése és elemzése volt), majd az 1953/54-
es tanévben az egyháztörténelem következett, amelyet 
a XX. század elejéig vettek végig. „Eleinte a 
jellemnevelés szellemében beszélt, s ilyen 
megvilágításban adta elő az Ószövetséget és az 
egyháztörténelmet. Célja az volt, hogy vallásilag s főleg 
jellembelileg neveljen bennünket. Ó legalábbis így 
állította be, s előadásai igazodtak is állításához. 
Politikai éle mindennek nem volt” jellemezte Bitó 
János, Az 1948-as aggteleki nyári túra után még három 
nagyobb tábort rendezett a fiúk számára Kovács 
Mihály: 1952-ben és a rákövetkező évben ismét a 
Bükkben, majd 1954 nyarán a Bakonyban, és a 
Balatonon. E táborozásokon elméleti kérdésekkel 
nemigen foglalkoztak, Kesselyák és két másik fiú 
ugyanis elhozta az öccsét is. Kivéve a legutóbbi tábort, 
amelynek „nevezetessége” volt, hogy a csoporthoz 
ellátogatott Várkonyi Imre prépost két napos 
lelkigyakorlatot tartani. E szokatlan gesztus azt sejteti, 
hogy „Rózsa” igazi célja a táborozókról való 
információszerzés volt, bár ilyen jellegű jelentés nem 
maradt fenn tőle. 
A Lakos Endre ismeretségeinek számát is felülmúló 
kapcsolatok nem maradhattak sokáig észrevétlenek az 
ÁVH számára, ráadásul belvárosi káplánként Kovács 
túlságosan is szem előtt volt. Hogy miért nem próbálta 
jobban „konspirálni” összejöveteleit, hittanos 
csoportjait, annak okait részben ismerjük, viszont a 
fogdaügynöknek elmondta - nehéz eldönteni, hogy 
megjátszott, vagy valódi naivitással-e -, hogy amikor 
Lakos letartóztatásakor őt békén hagyták, ez abban 
erősítette meg, „hogy az ő munkájában nem találtak 
semmi kifogást, nyugodtan folytathatja”. Az első 
viharfelhők akkor jelentek meg, amikor 1954 vége felé 
az egyik közösségéből távozott egy Marosi Éva nevű 
egyetemista lány, mert őmiatta az AVH folyamatosan 
zaklatta a szüleit. Marosira azért is figyelhettek fel, mert 
pécsi volt, és kapcsolatot tartott a Sziklatábor egyik 
vezetőjével, a ciszterci Wöllner Ferenc Frigyessel, akit 
rendszeresen tájékoztatott a szegedi fejleményekről, 
míg Kovács Mihálynak ugyanígy Wöllnerék 
tevékenységéről számolt be. Nem csoda, hogy e 
szerteágazó kapcsolatok következtében a piarista 
hittanárt a Hatóság egy Csongrád megye területén 
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működő „széleskörű ifjúsági mozgalom” vezetőjévé 
kiáltotta ki. De lefogása logikus folyománya volt annak 
az 1955. júliusi MDP KV határozatnak is, amely az 
illegális szerzetesrendek felszámolásáról intézkedett, és 
amelynek számos jezsuita vezető esett áldozatul. Vele 
egy időben tartóztatta le az ÁVH Hódmezővásárhelyen 
a szintén Bulányi által közösség-szervezéssel megbízott 
Szabó Ferike Terézt. 
Kovács több csoportját, s főképp az énekkar irányítását 
ezt követően Kartal József próbálta átvenni - egyik 
legelső ténykedése volt, hogy a kétségbeesés 
ellensúlyozására diadalmas, dicsőítő egyházi énekeket 
gyakoroltatott be a kórustagokkal, és „tüntetőleg 
szervezte meg a fiatalok körében Kovács 
megemlékezéséről szóló előadását.” Az énekkaron 
kívül azonban csak egyesével-kétesével foglalkozott a 
fiatalokkal. Hamvas Endre őt is figyelmeztette, de 
további intézkedéseket nem tett - úgy tűnt, hogy 
belefáradt az ügybe: „megtette a püspök Kartallal 
kapcsolatban, amit megtehetett. A többit már most 
Kartalra kell hagyni. Egy felnőtt embernek kell annyi 
eszének lenni, hogy tudja, miként kell cselekednie.” 
fejtette ki egy az iratban néven nem nevezett ügynök, 
feltehetően „Rózsa”, aki még olyan feladatot is kapott 
tartóitól, hogy Kovács Mihály fel dicsérésével, s afelett 
sajnálkozva, hogy letartóztatásával „igen nagy kárt 
szenvedett a szegedi ifjúság”, provokálja Kartal 
Józsefet. 
Fetter hadnagy 1956. január 19-én javasolta az ügyben 
további 6 személy őrizetbe vételét, 40 figyelmeztetését 
és 30 ember eltávolítását az egyetemről, főiskoláról 
vagy állásukból.419 A nyomozók különösen azt 
igyekeztek bizonyítani, hogy a „mozgalomban” 
résztvevők valamennyien „providások” és külföldi 
kapcsolatok után is kutattak, ám utóbbiak hiányát már 
rövid idő után kénytelenek voltak tényként rögzíteni. 
Februárban a letartóztatásra javasoltak köre még tovább 
bővült: köztük volt immár a „lombardisták” két 
kecskeméti vezetője, Szent- Györgyi András és 
Veszprémi Tibor SchP, Jánosházi Margit, aki „14 
személyt szervezett be”, Kartal József, Túri László, egy 
lány, aki Bulányi és Kovács közt mintegy 
„összekötőként” működött, Baloghi Mária tisztviselő, a 
jezsuita alapítású, világban élő UNUM női szerzetes-
rend egy tagja, aki „rendszeresen szolgáltatott Kovács 
Mihálynak adatokat a munkahelyéről »a nép problémái 
címén” valamint K. J.. A minél szélesebb körű 
mozgalmat kimutatni hivatott ÁVH-s akció azonban 
1956 tavaszán az országban egyre feszültebbé váló 
belpolitikai 
helyzet miatt kifulladt, a tervezett letartóztatásokból 
csupán tanúkihallgatások lettek. Kovács Mihályt a 
Fővárosi Bíróság 1956 szeptemberében minden 
vádpont alól felmentette, és szabadlábra helyezték. 
1957 áprilisában már Zákányszéken volt segédlelkész, 
amikor egy hónapra, több paptársához hasonlóan őt is 
internálták. Nem kimutatható, hogy ennek volt-e köze a 

hittancsoportokhoz, bár Kovács ebben az időszakban 
sem szakította meg teljesen régi kapcsolatait, csupán 
háttérbe húzódott: a Vitéz-Turi-féle egyetemista 
közösség továbbra is egyik mentorának tekintette. 

(részlet Szerző Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karon beadott szakdolgozatából. 

Témavezető: Dr. habil. Bögre Zsuzsanna – 2013.) 
 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

FŐPAPOK, ÍRÁSTUDÓK ÉS VÉNEK… 
És kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból 
(Kodály, Jézus és a kufárok), s a megtisztított 
templomban Jézus, a tanító, ismét tanít. Idézet 
következik: Odamennek a templomban tanító Jézushoz 
a főpapok s a nép vénei mondván: Milyen hatalommal 
teszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat?  Ezeket. 
Miket? Utalhat a szó akár a templom tisztítására, akár a 
tanításra, akár mind a kettőre. 

Ez a mai evangéliumi szakasz előzménye. S a mai 
szakasz folytatása? A gyilkos szőlőmunkásokról szóló 
példabeszéd, amely ezekkel a szavakkal fejeződik be: 
és hallván a főpapok és a farizeusok Jézus 
példabeszédeit, megértették, hogy róluk beszél. A 23-
27. versekben olvasható az előzmény, a 33-46. versek 
mondják el a folytatást. Köztük a mai szakasz: a 28-32. 
versek. A 28. vers ezzel indul: De mi a véleményetek 
erről? Nektek! Kiknek? Nem mondja meg a szöveg. A 
befejező, a 32. vers sem mond többet: ti nem hittetek 
Jánosnak, ti nem gondoltátok meg magatokat. A 
misekönyv elé is teszi a mai szakasznak: Abban az 
időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép 
véneinek... De ez a nevesítés csak a mai szakasz 
előttiben: a milyen hatalommal teszed ezt... stb. 
szakaszban szerepel. A mai szakasz folytatásában 
viszont a főpapok és a farizeusok, ill. egyes kódexekben 
a főpapok és az írástudók szerepelnek.  

Ha figyelembe vesszük az előzményt is, a folytatást is, 
akkor együtt van az egész színtársulat: főpapok, 
írástudók és vének. Nem restelltem a fáradozást, és 
konkordancia-szótárom alapján megállapítottam, hogy 
a szinopikusoknál 20 ízben szerepelnek együtt a 
főpapok és az írástudók, ill. ezek farizeusi válfaja, 15 
ízben a főpapok és a nép vénei, s csak 3 ízben van együtt 
mind a három: az Emberfiának sokat kell szenvednie a 
vénektől, főpapoktól és írástudóktól. A főpapok pedig – 
mint a Jézus elleni nagy meccs legfőbb érdekeltjei – 
még 25 ízben szerepelnek egymagukban is. Úgy 
gondolom, hogy ezzel szolid módon tisztáztuk, hogy a 
mai evangéliumi szakaszban kik lehetnek azok, akiktől 
Jézus megkérdezi: Mi a véleményetek?  

Felelhettek ezek, szegények, akármit. Akár azt, hogy a 
gyerek semmiképpen nem pofázhat szembe az apjával; 
az a kisebb bűn, ha végül is nem megy ki dolgozni a 


