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PETÉNYI KATALIN ÉS KABAY BARNA 
 

 Hitvallók és ügynökök 
„Az igazság szabaddá tesz benneteket...” 

(János, 8,32) 
című dokumentumfilmjének müncheni ősbemutatójára  

 
 
 

Időpont és helyszín: 2009. december 4., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió 
Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München 

Rendezők: UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 
Házigazda: Boór János tudományfilozófus és folyóiratszerkesztő 

A II. világháború után Magyarországon a kommunista egypártrendszer közel félévszázadon át 
minden eszközt felhasznált a keresztény egyházak üldözésére. Papok és szerzetesek százait 
börtönözte be ártatlanul, másokat az Állambiztonsági Szervek ügynökként épített be a há-
lózatba. A dokumentumfilm drámai sorsokon keresztül mutatja be ezt a történelmi korszakot, 
az egyházon belül működő besúgó gépezetet és ezzel szemben a hit s a hűség erejét, mely so-
kaknak, köztük az október 31-én boldoggá avatott dr. Meszlényi Zoltán esztergomi vértanú 
segédpüspöknek, segített szenvedéseikben. Megrendítő, katartikus életutakon keresztül idézi 
fel a múltat, emberek életét, akik áldozatai vagy kiszolgálói lettek egy diktatórikus rendszer-
nek. Az egyház üldöztetését és az állammal való kapcsolatát dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát, püspök és történész foglalja össze a filmben, rámutatva a mélyebb történelmi 
összefüggésekre és a múlttal való szembenézés fontosságára. (A film sajtóanyaga nyomán) 

Az 1994-ben elhunyt Gyöngyössy Imre filmrendező és forgatókönyvíró özvegye, Petényi Kata-
lin író és rendező, valamint alkotótársa Kabay Barna rendező és producer legújabb, 2009-ben 
elkészült, időszerű dokumentumfilmjét mutatjuk be kettejük jelenlétében. A mélyen humánus 
és számos hazai, valamint nemzetközi rangos díjjal kitüntetett műveik hosszú sorából: Két 
elhatározás (1977); Pusztai emberek (1981); Jób lázadása (1982); Yerma (1984, ezt és az 
előbbit Oscar-díjra jelölték); Boat People (1987); Száműzöttek (1991); Hippolyt (1999); 
Meseautó (2000) és A Közvetítő (2005).   

A filmbemutató és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét.  
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat! 


